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ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

ΑΑναφορικά με την δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου για 
προσωπικούς – οικογενειακούς λόγους επισημαίνονται τα 
ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68§3 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή 
τους από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 4440/2016, «απόσπα-
ση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι 
ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ της ανωτέρω διάταξης, η απόσπαση για 
προσωπικούς λόγους αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, ήτοι μη συνη-
θισμένη, που ακολουθείται μόνον εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες 
της υπηρεσίας. Επιπλέον, η υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του 
υπαλλήλου δεν δεσμεύει την διοίκηση, αφού η διάταξη αναφέρει ότι 
η συγκεκριμένη μορφή απόσπασης είναι δυνατή και όχι επιβεβλημέ-
νη. Κατά συνέπεια η διοίκηση δύναται να απορρίψει μια αίτηση από-
σπασης κατ’επίκληση συγκεκριμένων και σαφώς αναλυομένων υπη-
ρεσιακών αναγκών.

Περαιτέρω, σύμφωνα πάντα με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρ-
θρου 68 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, οι αποσπάσεις διενεργού-
νται με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, κατόπιν εκφοράς 
γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Εν προκειμένω η γνώ-
μη νοείται ως απλή, άρα μη δεσμευτική για την διοίκηση. Ωστόσο, αν 
η διοίκηση επιθυμεί να αποφασίσει αντίθετα από την διατυπωθείσα 
γνώμη, οφείλει να παραθέσει ειδική προς τούτο αιτιολογία.

Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον η διοίκηση εκλαμβάνει ως εφαρμοστέ-
ες τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 68 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, δύναται είτε να κάνει δεκτή την αίτηση απόσπασης, είτε 
να την απορρίψει, παραθέτοντας ειδική αιτιολογία. 

Κατά τα λοιπά, η συστηματική μη εισαγωγή του αιτήματος προς συζή-
τηση στην ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του οικείου διοικη-
τικού συμβουλίου αποτελεί ενέργεια καταχρηστική, η οποία δύναται 
να θεωρηθεί ότι συνιστά παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας, 
παραδεκτώς προσβαλλόμενη ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δι-
καστηρίων. 
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ΑΔΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Νόμου 
2071/1992, «σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και 
φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται 
σε μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των νοση-
λευτικών ιδρυμάτων ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, νοσοκομεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές 
μονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων, που καθορίζο-
νται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων μπορεί να χορηγείται επιπρόσθετη ειδική 
ετήσια άδεια μετ’αποδοχών, τουλάχιστον 6 εργάσιμων ημε-
ρών πέραν της κανονικής και ειδικό επίδομα.

Οι προϋποθέσεις για την πρόσθετη ειδική άδεια, το ύψος και ο χρόνος 
έναρξης καταβολής του ειδικού επιδόματος και κάθε άλλη σχετική λε-
πτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικο-
νομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Κατ’εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξεδόθη αρχικώς η 
Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β  ́726/1994 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζουσα τα ακόλουθα : «Σε νοση-
λευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους 
απασχόλησης που εργάζονται σε χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες 
εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας, μονάδες στε-
φανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, μονάδες 

AIDS, μονάδες προώρων, αίθουσες τοκετών, αίθουσες παραλαβής, 
υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορρο-
φυλικών, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγείται ειδική 
πρόσθετη άδεια και ειδικό επίδομα». 

Εν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση της υπ’αριθμ. 2003075/204/0022, 
ΦΕΚ Β  ́33/1995 Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνη-
σης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
που ορίζει τα ακόλουθα : «Σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές 
και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε χει-
ρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φρο-
ντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρ-
σης, AIDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες 
αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, θα χορηγούνται τα παρακάτω : 1)…, 2) 
Ειδική πρόσθετη άδεια μετ’αποδοχών δέκα (10) ημερών πέραν της κα-
νονικής. Η ειδική άδεια χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) 
χρόνου, στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα που δεν δια-
ταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων».

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρου 28 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 56 του Νόμου 3205/2003 (ΦΕΚ Α  ́297), από 01.01.2004 καταρ-
γείται το ειδικό επίδομα του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992.
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Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, ως βασική προϋπόθεση 
για την χορήγηση της εν λόγω ειδικής άδειας είναι η συνεχής τουλά-
χιστον ετήσια υπηρεσία στις παραπάνω περιοριστικώς αναφερόμενες 
μονάδες. Με άλλα λόγια, με την συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς 
υπηρεσίας στις συγκεκριμένες μονάδες, ο υπάλληλος θεμελιώνει δι-
καίωμα λήψεως της ειδικής άδειας, η οποία θα του χορηγηθεί υπο-
χρεωτικώς, αλλά σε χρονική περίοδο που δεν θα επηρεάσει την εύ-
ρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Μη συμπληρωθείσας της ετήσιας 
διάρκειας απασχόλησης στις προαναφερθείσες μονάδες, δεν θεμελι-
ώνεται δικαίωμα μερικής χορήγησης της επίμαχης άδειας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 
51 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21.2.2016), «Οι διατάξεις του άρ-
θρου 105 του ν. 2071/1992 (Α`123) και της κ.υ.α. 2003075/204/0022 
(Β`33/20.1.1995), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια 
μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης 
(πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα τμήματα και τις μονάδες που 
αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουμένου εδα-
φίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών 
τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.».

Με τις παραπάνω διατάξεις διευρύνονται απλώς οι δικαιούχοι της συ-
γκεκριμένης ειδικής άδειας, χωρίς να επέρχεται μεταβολή των προ-

ϋποθέσεων που θα πρέπει να συντρέχουν για την χορήγηση της εν 
λόγω άδειας, όπως οι προϋποθέσεις αυτές προσδιορίζονται στις προ-
αναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις. 
Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι οι περιοριστικώς αναφερόμενες μονάδες 
θα πρέπει να ανήκουν, ήτοι να υπάγονται διοικητικώς, σε δημόσια νο-
σοκομεία – ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Υπ’αυτήν την έννοια, οι απασχολούμενοι σε ιδιωτικές κλινικές, που 
δεν λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι σύμφωνα και με την 
υπ’αριθμ. 5/2016 Διαιτητική Απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Δι-
αιτησίας (Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργα-
ζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε 
επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚ για τα έτη 2015 -2016) ορίζεται ότι, ως προς 
τις άδειες και τους λοιπούς θεσμικούς όρους εργασίας, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, μη υπαρχούσης σχετικής 
μνείας περί ειδικής άδειας όσων απασχολούνται σε κλειστά τμήματα. 
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ
& ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015, «Το 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 
15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, με 
τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους 
που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του 
άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλή-
ρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλι-
στικούς λόγους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του 
σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 
31.12.2017».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Νόμου 
4483/2017 (Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισί-
ου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, 
τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπα-
ϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες δια-
τάξεις, ΦΕΚ Α  ́107), 

« 1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει-
νής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 
4024/2011 (Α’ 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το 

άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 54 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κα-
τηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις κα-
ταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες 
και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλ-
ληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορί-
στου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νο-
μικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν 
τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2.
 
2. Στην κατηγορία Α’ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχο-
λείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τε-
χνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες 
που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευ-
σης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, 
το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προ-
σωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το νοσηλευτικό προσωπι-
κό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, οι 
εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων, οι 
σιδεράδες - αλουμινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δη-
μοτικών νεκροταφείων. Στην κατηγορία Β’ συμπεριλαμβάνονται οι μη-
χανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί. Στην κα-
τηγορία Γ’ συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. 
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και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

3. Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, 
ανά κατηγορία, ως εξής: α) Για την κατηγορία Α’, σε εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ μηνιαίως. β) Για την κατηγορία Β’, σε εβδομήντα (70) ευρώ 
μηνιαίως. γ) Για την κατηγορία Γ’, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως. 

4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθε-
ση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και απο-
κλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαι-
ολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα 
οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονι-
κές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής 
από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, 
ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκό-
λυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και 
ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) 
ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από 
δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές 
κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλι-
σης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, 
η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, 
σχετικές γνωματεύσεις). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, 
η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομά-
κρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, 
τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγη-
ση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη 
του οικείου προϊσταμένου. 

5. Δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυ-

γιεινής εργασίας, σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έχουν πληρωθεί οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 4. 

6. Οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασί-

ας, σύμφωνα με διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων που 

βρίσκονται σε ισχύ, δεν θίγονται». 

Με τις παραπάνω πλέον πρόσφατες διατάξεις καθίσταται σαφές, ότι οι 

νοσηλευτές που απασχολούνται υφ’οιανδήποτε σχέση εργασίας και 

σε οποιονδήποτε φορέα – νομικό πρόσωπο που ανήκει σε ΟΤΑ δι-

καιούνται να λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-

γασίας.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει την διαρκή προσπάθεια της ΕΝΕ να συμπε-

ριληφθούν μεταξύ των δικαιούχων όλοι ανεξαιρέτως οι νοσηλευτές 

που παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ειδικότητάς τους υπό κα-

θεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ειδική πρόβλεψη προκειμένου περί των σχολικών νοσηλευτών ως δι-

καιούχων του επίμαχου επιδόματος ομολογουμένως δεν υπάρχει. Ερ-

μηνευτικώς, ωστόσο, θα μπορούσε να γίνει δεκτό, ότι και οι σχολικοί 

νοσηλευτές δικαιούνται να λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα κατ’εφαρ-

μογή της αρχής της ισότητας
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Α

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

... του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«Ένωση Νοσηλευτών-τριων Ελλάδος» (ΕΝΕ) που εδρεύει στην 
Αθήνα, Βασ. Σοφίας 47 και εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ Του  Υπουργού Υγείας
ΚΟΙΝ. και προς Γραφείο Αναπληρωτή Γραμματέα Διοικήσεις 
Υγειονομικών Περιφερειών

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

Όπως γνωρίζετε, τις προηγούμενες ημέρες εξεδόθη η υπ’ αριθ. 
84908/14-11-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου  Υγείας, υπογρα-
φόμενη από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, η οποία διαβι-
βάστηκε σε όλα τα Κέντρα Υγείας από τις αρμόδιες ΥΠΕ.
Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται  σχετικά με την στελέχωση των 
ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας: «3. Σε περιπτώσεις όπου 
δεν υπάρχει διαθέσιμο πλήρωμα και η διακομιδή από τα Κ.Υ. 
πρέπει να γίνει άμεσα, οι ασθενείς θα πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύονται από τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας, ανά-
λογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού (νοσηλευτή -τρια για 
ελαφρύτερες και σταθεροποιημένες περιπτώσεις ή Ιατρό Υπη-
ρεσίας Υπαίθρου ή ειδικό γιατρό, εφόσον είναι διαθέσιμος)».

Επί της αναφοράς αυτής, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου των 
νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις δι-
ατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, στις διατάξεις 
του οποίου δεν αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες των νοσηλευ-
τών συγκαταλέγεται και η συμμετοχή σε διακομιδή ασθενούς 
εκτός του χώρου παροχής των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτω-
ση τα πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών εκτελούνται 
εντός των κέντρων υγείας, ή άλλων δομών παροχής υπηρεσιών 
υγείας, όπου απασχολούνται, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης 
της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας/νοσηλευτικού γραφείου.

Περαιτέρω η συνοδεία κατά την διακομιδή ασθενών αποτελεί 
καθήκον και επαγγελματικό δικαίωμα των κατόχων διπλώματος 
του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφό-
ρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινω-
νικών Υπηρεσιών», όπως άλλωστε προκύπτει από τις διατάξεις 
του Προεδρικού Διατάγματος 62/2007. 
Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνε-
ται ρητώς λόγος περί του προνοσοκομειακού χώρου, στον οποίο 
και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι διασώστες. Ως προνο-
σοκομειακός χώρος νοούνται τα ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές 
μονάδες, εναέρια και πλωτά μέσα και γενικώς κάθε μονάδα που 

δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα μετακίνησης.
Καθίσταται επομένως προφανές, ότι ο ορισμός νοσηλευτή ως συ-
νοδού σε διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο ή με οποιοδήποτε 
άλλο μέσο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πλαίσιο που διαμορ-
φώνουν οι προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις και ως εκ τούτου, 
είναι παράνομος και καταχρηστικός.

Επιπροσθέτως, η παρά το νόμο μετάβαση των νοσηλευτών εκτός 
του χώρου εργασίας τους αποτελεί ευθεία παραβίαση της νομο-
θεσίας για την ασφάλεια τους (άρθρο 44 ΥΚ, Νόμος 3850/2010), 
ενώ αποδυναμώνει αδικαιολόγητα τις ήδη πάσχουσες από σοβαρή 
υποστελέχωση δομές από νοσηλευτική δύναμη και θέτει σε σο-
βαρό κίνδυνο και την υγεία των ασθενών (κατά παράβαση και του 
άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος). 
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: « 1. 
Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών..»
Επειδή συνεπεία των ανωτέρω, η δράση οργάνων της Διοίκησης 
εκτός νομιμότητας και η παράβαση κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους νομοθετικών διατάξεων στοιχειοθετεί πειθαρχικό πα-
ράπτωμα.
Επειδή  δια των προτεινόμενων από την παράγραφο 3 της εγκυ-
κλίου ενεργειών λαμβάνουν χώρα σοβαρές παραβάσεις της Νο-
μοθεσίας.
Επειδή έχουμε σχετική υποχρέωση, στα πλαίσια του καταστατικού 
μας σκοπού  για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Νοσηλευ-
τών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙ-
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΜΑΣ
Δια της παρούσης διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την παράβαση 
των νομοθετικών διατάξεων και την επιβάρυνση του αποδεκα-
τισμένου νοσηλευτικού προσωπικού με αλλότρια καθήκοντα, η 
άσκηση των οποίων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλειά τους και αιτούμαστε όπως άμεσα προβείτε σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια για τη διόρθωση της ανωτέρω εγκυκλίου 
σε συμμόρφωση με τη νομιμότητα. Αρμόδιος δικαστικός επι-
μελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους 
οποίους απευθύνεται προς γνώσιν τους και για τις νόμιμες συ-
νέπειες.

Αθήνα 22/11/2017

 Για το εξωδίκως δηλούν

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν.  Γραμματέας  
Δημήτριος   Σκουτέλης                           Αριστείδης Δάγλας   
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ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια 
της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου».

Η ως άνω διετής δοκιμαστική περίοδος ισχύει για κάθε διορισμό του υπαλλήλου, ανεξαρτήτως του τυχόν χρόνου προϋπηρεσίας λόγω προγε-
νέστερου διορισμού σε άλλη θέση. Κι αυτό γιατί η διετής δοκιμαστική περίοδος τάσσεται εκ του νομοθέτη, προκειμένου να κριθεί αν ο υπάλ-
ληλος είναι όντως κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση στην οποία έχει διορισθεί, ανεξαρτήτως αν στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε άλλη 
οργανική θέση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν χορηγείται 
αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει την δοκιμαστική υπηρεσία. 

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΣΕ ΔΟΚΙΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ;
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ΣΌπως έχει επανειλημμένως τονιστεί, η νοσηλευτική υπηρεσία εκά-
στου δημόσιου νοσοκομείου είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη εν σχέ-
σει με την αντίστοιχη ιατρική υπηρεσία.

Εν προκειμένω ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 
του Προεδρικού Διατάγματος 87/1986 (Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 
Νοσοκομείων, ΦΕΚ Α΄ 32/1986), σύμφωνα με τις οποίες «κάθε Νοσο-
κομείο απαρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 10 
του Νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α) την Ιατρική, β) την Νοση-
λευτική και γ) την Διοικητική. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχω-
ριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι 
μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρό-
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Το προσωπικό 
που τοποθετείται και υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία απ’ αυτή που υπάγε-
ται κατά κλάδο και κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
υπάγεται ιεραρχικά στην υπηρεσία που υπηρετεί». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται πρόδηλο, ότι η νοσηλευτι-
κή υπηρεσία εκάστου νοσοκομείου είναι διοικητικώς αυτοτελής και 
ιεραρχικώς ισότιμη με την ιατρική υπηρεσία. Υπ’αυτήν την έννοια, 
οποιαδήποτε ανάμιξη της ιατρικής υπηρεσίας και του προσωπικού 
της σε ζητήματα οργανωτικής δομής και εν γένει διοικητικής λειτουρ-
γίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι παράνομη και καταχρηστική, 
ως προερχόμενη από καθ’ύλην αναρμόδιο όργανο.
Ειδικότερα είναι σαφές, ότι η ιατρική υπηρεσία αδυνατεί λόγω θεσμι-
κής και καταφανούς αναρμοδιότητας να παρεμβαίνει σε ζητήματα που 

άπτονται της διοίκησης της νοσηλευτικής υπηρεσίας και των προσώ-
πων που εκτελούν χρέη προϊσταμένου.

Πέραν της αυτοτέλειας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι απόλυτα 
σαφές, ότι και οι οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος είναι μετα-
ξύ τους αυτοτελείς και διοικούνται από τους οικείους προϊσταμένους.

Υπ’αυτήν την έννοια δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως δεσμευτική η 
εντολή ιατρού ενός τμήματος περί φιλοξενίας ασθενούς σε άλλο τμή-
μα, δοθέντος ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εκφεύγει του πεδίου των 
αρμοδιοτήτων του εν λόγω ιατρού.

Περαιτέρω, εκ της κείμενης νομοθεσίας ομολογουμένως δεν υπάρχει 
σαφής διάταξη, που να απαγορεύει τη νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο ενη-
λίκων και ανηλίκων. Ωστόσο, εμμέσως θα μπορούσε να συναχθεί, ότι 
κάτι τέτοιο θα ήταν επιτρεπτό μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμ-
βανομένης υπόψη της εξειδίκευσης που απαιτεί η νοσηλεία ενός ανη-
λίκου. Στο σημείο αυτό είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί, ότι μεταξύ 
των τεσσάρων (4) νοσηλευτικών ειδικοτήτων του άρθρου 5 του Νό-
μου 1579/1985 συγκαταλέγεται και η παιδιατρική νοσηλευτική, υπο-
δεικνύοντας με τον πλέον εμφανή τρόπο, ότι ο παιδιατρικός ασθενής 
χρήζει εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας και υγείας και δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ενή-
λικοι ασθενείς.

Από την έρευνα στην κείμενη νομοθεσία και ομιλώντας περί 

εννοιολογικών προσδιορισμών, ομολογουμένως δεν υπάρχει 

σαφής πρόβλεψη περί του ποιοι ακριβώς εργαζόμενοι θεω-

ρούνται «επαγγελματίες ψυχικής υγείας».  Παρά ταύτα, ακόμη 

και αν δεν υπάρχει σαφής εννοιολογικός προσδιορισμός, είναι 

σαφές ότι ως επαγγελματίες της ψυχικής υγείας νοούνται όλοι 

όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο λειτουργίας 

των δομών που προβλέπουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 2716/1999 

και του Νόμου 4461/2017.

Μεταξύ του προσωπικού αυτού ασφαλώς συγκαταλέγονται και 

οι απασχολούμενοι στις δομές αυτές νοσηλευτές.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΕΣ

ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
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ΣΑναφορικά με την άσκηση ιδιωτικού έργου επ’αμοιβή εκ μέρους 
δημοσίου υπαλλήλου επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007) «1. Μετά από άδεια 
ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, 
εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρε-
μποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορηγεί-
ται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημέ-
νη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με 
τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται 
από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώ-
πων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης 
και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού 
οργάνου διοίκησης».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης έχει κα-
θιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης αδειοδότησης προκειμένου ο 
δημόσιος υπάλληλος να δύναται νομίμως να ασκεί ιδιωτικό έργο με 
αμοιβή. Για την έκδοση της εν λόγω άδειας, η οποία αφορά σύμβα-
ση έργου ή εξαρτημένης εργασίας, ή ελεύθερης απασχόλησης, ήτοι 
ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς, οιασδήποτε μορφής, απαιτεί-
ται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αποδοχή ή 
μη της αιτήσεως εξαρτάται από την συνδρομή των λοιπών δύο (2) προ-
ϋποθέσεων, ήτοι του συμβιβασμού του επίμαχου έργου με τα καθή-
κοντα της θέσης του υπαλλήλου και την μη παρεμπόδιση της ομαλής 
εκτέλεσης της υπηρεσίας του. 
Το έργο ή η εργασία πρέπει να είναι ιδιωτικό, δηλαδή να παρέχεται 
προς ιδιώτη εργοδότη και με σκοπό την αμοιβή του υπαλλήλου. Το 
άπαξ ή επ’ευκαιρία έργο ή εργασία με αμοιβή δεν εντάσσεται στην 
απαγόρευση. Απαιτείται σταθερή και συστηματική απασχόληση του 
υπαλλήλου, δοθέντος ότι πρόκειται περί έντονου περιορισμού συνταγ-
ματικού δικαιώματος. 

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι η χορήγηση της εν λόγω 
άδειας θα πρέπει να προηγείται της άσκησης ιδιωτικού έργου, δια-
φορετικά θεωρείται ότι έχει ήδη συντελεσθεί πειθαρχικό παράπτω-
μα, εκτός εάν ο υπάλληλος τελούσε σε δικαιολογημένη πεποίθηση, 
ενόψει των επί σειρά ετών ενεργειών της υπηρεσίας του, ότι ασκώ-
ντας την δραστηριότητα αυτή δεν διέπραττε πειθαρχικό παράπτωμα 
(ΣτΕ 2504/2001).

Η άδεια χορηγείται μετά την εκφορά σύμφωνης γνώμης του οικείου 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Η γνώμη αποτελεί εν προκειμένω ουσιώδη 
τύπο της διαδικασίας, οφείλει να είναι αιτιολογημένη, ενώ αναπτύσσει 
δεσμευτική ισχύ για το αποφασίζον όργανο. 
Περαιτέρω, η χορηγηθείσα άδεια, ως διοικητική πράξη, παραμένει σε 
ισχύ και παράγει έννομες συνέπειες μέχρι να ανακληθεί ή να ακυρω-
θεί ή να παύσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η ισχύς της. Η ανάκλη-
σή της είναι δυνατή, εφόσον το ασκούμενο ιδιωτικό έργο καθίσταται 
πλέον μη συμβατό με τα υπηρεσιακά καθήκοντα του υπαλλήλου, πα-
ρεμποδίζοντας την άσκησή τους.

Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει, ότι ένας νοσηλευτής – δημόσιος 
υπάλληλος δύναται να παρέχει ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εκτός ωραρί-
ου απασχόλησης, εφόσον έχει αιτηθεί και έχει λάβει προς τούτο σχε-
τική άδεια από την υπηρεσία του σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Όσον αφορά τον χρόνο άσκησης ιδιωτικού έργου δεν υπάρχει ανώ-
τατο επιτρεπόμενο όριο, αρκεί να μην παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέ-
λεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου στον φορέα απα-
σχόλησής του.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ακριβής φύση της εργασιακής σχέσης που 
θα συνάψει ο δημόσιος υπάλληλος με τον ιδιώτη εργοδότη, καθώς 
και ο τρόπος αμοιβής του, δεν προσδιορίζονται, καταλειπομένου εν 
προκειμένω ενός πεδίου διακριτικής ευχέρειας υπέρ του υπαλλήλου. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
Ημερομηνία :01/11/2017 - 03/11/2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Royal Olympic 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Free Spirit 
Τηλέφωνο: 210 6048260 

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης
και Αγγειακής Νόσου
Ημερομηνία: 02/11/2017 - 04/11/2017
Χώρος: Divani Caravel Hotel 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας Αθηροσκλή-
ρωσης και Αγγειακής Νόσου 

5ο Κλινικό Φροντηστήριο Πνευματικής Υπέρτασης & Θρόμβωσης
Ημερομηνία: 02/11/2017 - 04/11/2017
Χώρος: Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
(Μέγαρο Μουσικής) 
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν 
«ΑΧΕΠΑ» / Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης / 
Κολλέγιο Καρδιολογίας Βορείου Ελλάδος / Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: The Mastermind Group 
Τηλέφωνο : 210 6827405 

13ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Σύγχρονη Τεχνολογία 
και Χειρουργική Εκπαίδευση
Ημερομηνία:03/11/2017 - 05/11/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Nikopolis Θεσσαλονίκη 
Πόλη : Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Global Events 
Τηλέφωνο : 2310247743 
Email : info@globalevents.gr 

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας
Ημερομηνία:03/11/2017 - 05/11/2017
Χώρος: Ίδρυμα Ευγενίδου 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : ERA 
Τηλέφωνο : 2103634944 
Email : info@era.gr 
Website : www.era.gr 

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος VII
Ημερομηνία:03/11/2017
Χώρος:Συνεδριακό Κέντρο Ν. Λούρος, του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ηπατολογικό Τμήμα ΥΓΕΙΑ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Synthesis 
Τηλέφωνο : 210 9609400 
Website : www.synthesispco.com 

Επιστημονική θεματική εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλι-
κών Νόσων: «Ποσό καλά γνωρίζουμε την διαχείριση των νεοτέρων αντιπηκτι-
κών στη δευτερογενή πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων» με 
διεθνή συμμετοχή
Ημερομηνία:04/11/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Makedonia Palace 
Πόλη : Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών 
Νόσων 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Global Events 
Τηλέφωνο : 2310247743 
Email : dora@globalevents.gr 
Website : www.globalevents.gr 

31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Ημερομηνία:08/11/2017 - 12/11/2017
Χώρος:Makedonia Palace Hotel 
Πόλη : Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εκπαίδευσης για 
τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.) 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Medevents 
Τηλέφωνο : +30 2310 474.400

26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία:09/11/2017 - 12/11/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Hilton 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : FREI AE 
Τηλέφωνο : 2103215600 
Email : info@frei.gr 
Website : www.frei.gr 

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων
Ημερομηνία:10/11/2017 - 12/11/2017
Χώρος:Αίγλη Ζαππείου 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Triaena Tours & Congress 
Τηλέφωνο : +30 210 74 99 318/300 
Email : secretariat@surgical-infections2017.gr ; gkateriniou@triaenatours.gr 
Website : www.surgical-infections2017.gr/ 

10ες Αλλεργιολογικές Εξελίξεις 2017
Ημερομηνία:17/11/2017
Χώρος:Ξενοδοχείο Μontana 
Πόλη : Καρπενήσι 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Εταιρεία Μελέτης Δερματολογικών Αφροδισιο-
λόγων και Αλλεργιολογικών Παθήσεων 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Free Spirit 
Τηλέφωνο : 210 6048260 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας
Ημερομηνία:23/11/2017 - 25/11/2017

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 “Κωνστα-
ντοπούλειο” Ν. Ιωνίας
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Χώρος:Ξενοδοχείο Royal Olympic 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Global Events 
Τηλέφωνο : 2310247743 
Email : dora@globalevents.gr 
Website : www.globalevents.gr 

2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο-Καρδιά, Διαβήτης & Μυοσκελετικό: 
Όλες οι εξελίξεις
Ημερομηνία:24/11/2017 - 25/11/2017
Χώρος:ΤΙΤΑΝΙΑ 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας 
 Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ) 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : The Mastermind Group 
Τηλέφωνο : +30 210 6827405 
Website: tmg.gr/2o-metekpedeftiko-seminario-kardia-diavitis-mioskeletiko-engrafes/

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νω-
τιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ “Από την πρόληψη στην επανένταξη, Εκεί που Συ-
ναντιόμαστε Όλοι”
Ημερομηνία:24/11/2017 - 25/11/2017
Χώρος:Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» Αίθουσα Thessaloniki, ΔΕΘ 
HELEXPO 
Πόλη : Θεσσαλονίκη 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : European Society Of Physical & Rehabilitation 
Medicine / Ορθοπαιδική & Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας-Θράκης / Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος / Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Premium Congress 
Τηλέφωνο : 231 022 6250 
Email : organization@premium-events.gr 
Website : premium-events.gr/2017congress/spinalcord.html 

7ο Χειμερινό Κλινικό Φροντιστήριο στις Κινητικές Διαταραχές
Ημερομηνία:24/11/2017 - 26/11/2017
Χώρος:Xenia Palace, Πορταριά, Πήλιο 
Πόλη : Πήλιο 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ακαδημία Νευροεπιστημών 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Συνεδριακή ΑΕ/ Conferre SA 
Τηλέφωνο : 2651068610 
Email : info@conferre.gr 
Website : www.acne.gr 

Φθινοπωρινή Επιστημονική Εκδήλωση 2017 Αυτοάνοσα, Ρευματικά και Με-
ταβολικά Νοσήματα Συνεργασία των Ιατρικών Ειδικοτήτων και Ποιότητα Ζωής 
των Ασθενών
Ημερομηνία:24/11/2017 - 26/11/2017
Χώρος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTARIA 
Πόλη : ΠΟΡΤΑΡΙΑ 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Global Events 
Τηλέφωνο : 2310247743 
Email : dora@globalevents.gr 
Website : www.globalevents.gr 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία: Προο-
πτικές και Προκλήσεις σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας
Ημερομηνία:27/11/2017 - 28/11/2017
Χώρος:Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
Πόλη : Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : ERA 
Τηλέφωνο : 2103634944 

2η Ημερίδα Νευρό-Ουρολογίας: Εστιάζοντας στη βλάβη του Νωτιαίου Μυελού
Ημερομηνία : Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, 

Πόλη: Αθήνα
Website : http://www.globalevents.gr/

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας, 22η Σειρά
Ημερομηνία: 7-10 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Makedonia Palace,
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Website : http://www.globalevents.gr/

7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Χειρουργικής Ήπατος «Εκπαίδευση στην ανοικτή 
και λαπαροσκοπική χειρουργική σε πειραματόζωα
Ημερομηνία: 8-9 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Website : http://www.globalevents.gr/

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου- Πρωκτού
Ημερομηνία: 15-17 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Larissa Imperial,
Πόλη: Λάρισα
Website : http://www.globalevents.gr/

7η  Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων - Καρδιολόγων
Ημερομηνία: 9/12/2017 
Χώρος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ 
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Website : http://www.medevents.gr/

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙ-
ΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ημερομηνία:  15/12/2017
Χώρος: ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ.  |  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Website : http://www.medevents.gr/

17η Δερματολογική Διημερίδα «Καθοδηγώντας τον ασθενή»
Ημερομηνία:  01 - 02 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Πόλη: Αθήνα
Website : http://www.era.gr/

Διάχυτες Πνευμονοπάθειες: 5ο Ετήσιο Σεμινάριο
Ημερομηνία: 01 - 02 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Website : http://www.era.gr/

5η Επιστημονική Εκδήλωση ΕΛ.Ε.ΔΕ.- Η Δερματοσκόπηση σε όλες τις ηλικίες 
μέσα από καθημερινά κλινικά σενάρια
Ημερομηνία: 08 - 10 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Divani Caravel
Πόλη: Αθήνα
Website : http://www.era.gr/

4ο Πανελλήνιο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία: 15 - 17 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: 15 - 17 Δεκεμβρίου 2017
Πόλη: Αθήνα
Website : http://www.era.gr/

18ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – ΕΣΥ 
Ημερομηνία: 8 – 10 Δεκεμβρίου 2017
Χώρος: Ξενοδοχείο Divani Palace Larissa
Πόλη: Λάρισα
Website : http://enne.gr/




