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Θέµα: «Υποβάθµιση της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο Γ.Ν. Ηµαθίας – Ν.Μ.
Νάουσας»
Αξιότιµοι,
Με αφορµή την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αριθ. πρωτ. 8328/29-7-2022
απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή της Ν.Μ. Νάουσας µε την οποία πραγµατοποιείται
αιφνιδίως σωρεία µετακινήσεων και επί τη βάσει διαφόρων δηµοσιευµάτων στο διαδίκτυο
των οποίων λάβαµε γνώση, έχοντας σχετική θεσµική και καταστατική υποχρέωση, ως η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, δε µπορούµε παρά να καταγγείλουµε την πλήρη απαξίωση του
θεσµού της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που είναι πασίδηλη µε µια απλή
ανάγνωση της- αν µη τι άλλο «παράξενης» από άποψη χρονικής συγκυρίας- ριζικής
αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναµικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

1. Δεν είναι δυνατόν να µην παρατηρήσουµε ότι από την απόφαση απουσιάζει
παντελώς από τα στοιχεία και έγγραφα που ελήφθησαν υπόψιν για την πραγµατοποίηση
ενός τέτοιου αριθµού µετακινήσεων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η εισήγηση/γνώµη ή η
επίκληση έστω ενός εγγράφου της…. Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, της
καθ΄ύλην αρµόδιας υπαλλήλου που βρίσκεται στην κορυφή της νοσηλευτικής ιεραρχίας
(!!!).
Από το σώµα της απόφασης προκύπτει ευθεία παραβίαση της κείµενης νοµοθεσίας
σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς λαµβάνονται
αποφάσεις για το νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό και τη νοσηλευτική
υπηρεσία χωρίς καν να ζητηθεί η γνώµη του καθ’ ύλην αρµοδίου Διευθυντή.
Όλες οι µετακινήσεις και οι τοποθετήσεις του προσωπικού της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας έγιναν, σύµφωνα µε το ίδιο το έγγραφο και όσα λήφθηκαν υπόψιν, µόνο από
τον Αν. Διοικητή χωρίς καµία εισήγηση ή γνώµη από την καθ΄ύλην αρµόδια Διευθύντρια
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που προβλέπεται ρητά στο Νόµο και αποτελεί καθηµερινή
πρακτική σε όλα τα Νοσοκοµεία της χώρας, καθώς εκείνη κατά τεκµήριο τελεί σε πλήρη
γνώση του ανθρώπινου δυναµικού, των προσόντων και της κατάστασης εκάστου
υπαλλήλου, αλλά και των συγκεκριµένων αναγκών κάθε νοσηλευτικού τµήµατος.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, «ο Διοικητής του
Νοσοκοµείου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης,
συντονισµού, ελέγχου και εύρυθµης λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου…
8. Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις και αιτήµατα των Υπηρεσιών και του
προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρµόδια όργανα.»
Αναφορικά µε τις αρµοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αυτές αναφέρονται
στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου και είναι οι ακόλουθες: « α. Η παροχή νοσηλευτικής
φροντίδας στους ασθενείς, σύµφωνα µε τους κανόνες και τα διδάγµατα της Νοσηλευτικής
Επιστήµης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. β.
Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήµης, της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης,
επιµόρφωσης και της έρευνας στον τοµέα αυτό. γ. Ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος του
προσωπικού και των παρεχοµένων υπηρεσιών. δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του
Νοσοκοµείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόµων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του νοσοκοµείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και του
Διοικητού αυτού. ε. Η συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκοµείου. στ. Ο
διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρµάκων,
διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τµηµάτων. ζ. Η ευθύνη της
ενηµέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού µε την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων
νοσηλείας των ασθενών. η. Η οργάνωση, ο προγραµµατισµός και η εκτέλεση
νοσηλευτικών πράξεων.».
Στη δε υπ’ αριθ. Γ6/Γ.Π.οικ.92189 ΦΕΚ Β 5622 2018 απόφαση του Αν. Υπουργού
Υγείας περιγράφονται τα
καθήκοντα του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
καθιερωµένα στην πράξη επί σειρά ετών. Ειδικότερα προβλέπεται:

«Ι. α) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επικεφαλής στη διοικητική
ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή του
Νοσοκοµείου. Επιβλέπει και συντονίζει µέσω των Τοµεαρχών της Ν.Υ. και των
Προϊσταµένων των Νοσηλευτικών Τµηµάτων την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των
ληπτών υπηρεσιών υγείας και την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των Τµηµάτων,
Μονάδων και λοιπών υπηρεσιών υγείας ευθύνης του/της.
β) Έργο του/της Διευθυντή -τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τους
Τοµεάρχες και τους Προϊσταµένους των Νοσηλευτικών Τµηµάτων, είναι η παροχή
ποιοτικής Νοσηλευτικής / Μαιευτικής Φροντίδας και η συνεχής βελτίωση της, ο άρτιος
προγραµµατισµός και συντονισµός των νοσηλευτικών υπηρεσιών και ο έλεγχος της
αποτελεσµατικής και εύρυθµης λειτουργίας τους….
γ) Ο Διευθυντής-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συνιστά την ανώτερη διοικητική
θέση ευθύνης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. Αναλαµβάνει αρµοδιότητες
διοίκησης και ελέγχου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
και τον Οργανισµό του κάθε Νοσοκοµείου καθώς και όποια άλλη αρµοδιότητα του/της έχει
εκχωρηθεί µε διάταξη νόµου ή άλλη απόφαση. Αναλαµβάνει:
1. Τον στρατηγικό σχεδιασµό των εφαρµογών και υπηρεσιών της Ν.Υ. σύµφωνα
µε την πολιτική υγείας της υγειονοµικής µονάδας.
2. Τον καθορισµό της φιλοσοφίας, των αξιών και των σκοπών της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας.
3. Τον διοικητικό έλεγχο όλων των Νοσηλευτικών Τοµέων.
4. Την εποπτεία και αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
υγείας.
5. Την αξιολόγηση και την εισήγηση αλλαγών στον τρόπο παροχής νοσηλευτικών
υπηρεσιών των Τµηµάτων µετά από εισήγηση των Προϊστάµενων των Τµηµάτων και των
Τοµεαρχών της Ν.Υ.
6. Την ενθάρρυνση της διακίνησης ιδεών και την εισαγωγή καινοτοµίας µέσα από
ένα οργανωµένο πλαίσιο αξιολόγησης και εφαρµογής.
7. Τη συνεργασία µε το Διοικητικό Συµβούλιο, τον Διοικητή, τον Αναπληρωτή
Διοικητή και τους Διευθυντές των άλλων υπηρεσιών, στα πλαίσια της αντιπροσώπευσης
στα ανώτερα όργανα διοίκησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για την επίτευξη των
στόχων της Διοίκησης και την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της υγειονοµικής
µονάδας.
8. Την υλοποίηση των στόχων της Διοίκησης σε ό,τι αφορά τη Νοσηλευτική
Διεύθυνση.
9. Τη µέριµνα για την άρτια στελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας».

II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι αρµοδιότητες του/της Διευθυντή -τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διακρίνονται σε
κλινικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές. Ειδικότερα, αυτές περιλαµβάνουν: «….
2. Την άσκηση αποτελεσµατικής Νοσηλευτικής Διοίκησης και τον έλεγχο Ποιότητας
των προσφεροµένων υπηρεσιών διαµέσου:

α) Εφαρµογής των επαγγελµατικών υποχρεώσεων σύµφωνα µε την περιγραφή
των θέσεων εργασίας τους, για τα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
β) θέσπισης δεικτών αποτελεσµατικότητας, ποιότητας και εφαρµογής των
διαδικασιών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της υγειονοµικής µονάδας,
γ) αποτελεσµατικού συντονισµού και εποπτείας των Νοσηλευτικών Τοµέων,
δ) προγραµµατισµού και ελέγχου των παρεχοµένων νοσηλευτικών υπηρεσιών,
ε) θέσπισης κανόνων λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
στ) θέσπισης κριτηρίων αξιολόγησης ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόµενης
φροντίδας,
….
5. Την εισήγηση τοποθετήσεων - µετακινήσεων για τη στελέχωση των
νοσηλευτικών υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη:
α) Τα διεθνή πρότυπα - Δείκτες στελέχωσης
β) Τον Οργανισµό, τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της υγειονοµικής
µονάδας και την κείµενη νοµοθεσία.
γ) Την κάλυψη σύγχρονων και προβλεπόµενων αναγκών, αλλά και τον τρόπο
αντιµετώπισης των εκτάκτων.
Για την επίτευξη τους εισηγείται στο Διοικητή τοποθετήσεις - µετακινήσεις
νοσηλευτικού προσωπικού
6. Την εξασφάλιση ετοιµότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τοµείς
α) Για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών
β) Για την αντιµετώπιση απρόσµενων συµβάντων
γ) Για τη διαχείριση µαζικών καταστροφών και κρίσεων.
7. Τον προσδιορισµό και την εφαρµογή των στόχων της Νοσηλευτικής Πολιτικής,
…».
Δια της παντελούς εποµένως αγνόησης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (όπως αυτή
προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο) καταστρατηγείται ο Νόµος και παρατηρείται σαφής
απαξίωση του θεσµού του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ολοσχερής απαξίωση
του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, την οποία δεν µπορούµε παρά να καταγγείλουµε
διαµαρτυρόµενοι για τέτοιου είδους απολυταρχικές και συγκεντρωτικού χαρακτήρα
ενέργειες που κάθε άλλο συµβατές µε τα σύγχρονα µοντέλα δηµόσιας διοίκησης είναι.
Η δε λήψη αποφάσεων που αφορούν άµεσα τη Νοσηλευτική Υπηρεσία χωρίς ο
αρµόδιος Διευθυντής να κληθεί να ασκήσει τις νόµιµες αρµοδιότητες του, θέτει σοβαρά
ζητήµατα νοµιµότητας και σεβασµού της διοικητικής ιεραρχίας.
Με µεγάλη µας θλίψη διαπιστώνουµε ότι µετά από 30 και πλέον έτη ισχύος της
νοµοθεσίας για την οργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και την ισοτιµία και
αυτοτέλεια των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
εγγράφως παραγκωνίζεται και δεν αντιµετωπίζεται ως η επικεφαλής στη διοικητική
ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας µε αρµοδιότητες διοίκησης και ελέγχου αυτής, µε
καθήκον το στρατηγικό σχεδιασµό των εφαρµογών και υπηρεσιών της, όπως προβλέπει ο
ΝΟΜΟΣ!

2. Λόγω της µακράς πείρας µας στη νοσηλευτική καθηµερινότητα, µας προκαλεί
ιδιαίτερη εντύπωση η ήµερα και η ώρα της ανάρτησης της απόφασης (Παρασκευή,
29/07/2022 13:35:03), ώρα κατά την οποία είθισται να έχουν συνταχθεί και καθοριστεί τα
προγράµµατα του προσωπικού για το επόµενο χρονικό διάστηµα µε βάση το τµήµα στο
οποίο υπηρετούν. Η δε χρονική στιγµή της χορήγησης κανονικών αδειών προκαλεί
σοβαρά ερωτήµατα αναφορικά µε την υλοποίηση της απόφασης και την οµαλή λειτουργία
της Υπηρεσίας χωρίς σοβαρή παραβίαση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων (πχ δια
ενδεχόµενης ανάκλησης ή µεταβολής αδειών).
3. Απορίας άξιον είναι επίσης πως δε γίνεται καµία αναφορά στη Νοσηλευτική
Επιτροπή (δεν υπάρχει επίκληση κάποιου σχετικού εγγράφου), δεδοµένου ότι 24 το
σύνολο µετακινήσεις δε µπορεί παρά να θεωρηθούν εκ βάθρων µεταβολή στο ανθρώπινο
δυναµικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και πολύ σοβαρή αλλαγή σε αυτό, και η γνώµη του
µόνο «συµβουλευτικού οργάνου της νοσηλευτικής υπηρεσίας σε θέµατα που αφορούν το
σχεδιασµό και λήψη αποφάσεως για τα νοσηλευτικά θέµατα», κρίνεται παραπάνω από
απαραίτητη.
4. Η παντελής έλλειψη αναφοράς στο χρονοδιάγραµµα ισχύος της απόφασης,
δεδοµένης της σύνταξης των προγραµµάτων εργασίας καθώς επρόκειτο για Παρασκευή,
πώς διασφαλίζεται ότι δε να προκαλέσει σοβαρά ζητήµατα ασφάλειας δικαίου και να θέσει
σε διακινδύνευση την οµαλή λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας χωρίς πρόκληση
αναστάτωσης στο προσωπικό; Επειδή µόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε, καθώς η
απόφαση ουδέν αναφέρει, αν αυτή ως διοικητικό έγγραφο µε εκτελεστότητα είναι
εφαρµοστέα από την επόµενη ηµέρα (δεδοµένης της λειτουργίας της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας σε επταήµερη και εικοσιτετράωρη βάση), πότε και από ποιον υπάλληλο έγιναν
όλες οι απαιτούµενες τροποποιήσεις στα προγράµµατα και πώς τηρήθηκαν όλες οι
απαιτούµενες διαδικασίες, ώστε να µην προκληθεί αναστάτωση και διαταραχή στην οµαλή
λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας; Εργάστηκαν άραγε κάποιοι υπάλληλοι
υπερωριακά για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτεί για την πλήρη
εφαρµογή της µια τέτοιας «έκτασης» απόφαση εκδοθείσα Παρασκευή µεσηµέρι, µε
καταβολή έκτακτων κονδυλίων υπερωριών (ενώ όλοι γνωρίζουµε τη διαδικασία
προέγκρισης του νόµου 4354/2015 και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων που δεν
αφήνουν τέτοια περιθώρια);
5. Αναφορικά µε τα Τµήµατα στα οποία απαιτείται ειδική εµπειρία ή εξειδίκευση και
δεδοµένου ότι δεν υπάρχει στην απόφαση καµία σχετική µνεία, δηµιουργείται απορία, περί
του αν έχει τηρηθεί η ειδική Νοµοθεσία στελέχωσης και σχετικά µε το αν οι µετακινούµενοι
στα Τµήµατα για τα οποία προβλέπονται ειδικά προσόντα (π.χ. Τµήµα Επειγόντων
Περιστατικών, Αναισθησιολογικό) πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές εξειδίκευσης και
εκπαίδευσης, µε γνώµονα την ασφαλή παροχή νοσηλευτικής φροντίδας.
6. Δεδοµένης της παντελούς έλλειψης οποιασδήποτε αναφοράς στα προσόντα των
µετακινούµενων και της ανάθεσης πολλών καθηκόντων «Υπευθύνου», έχουν άραγε
τηρηθεί τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου µε λήψη

υπόψιν των συνολικών προσόντων των δικαιούµενων να ασκήσουν καθήκοντα ευθύνης
υπαλλήλων;
7. Υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη υλοποίησης της απόφασης χωρίς να τεθεί σε
διακινδύνευση η ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, ενόψει και της εφαρµογής των εντύπων
του Ο.ΔΙ.Π.Υ. και της ηλεκτρονικής καταγραφής, όταν τόσο µεγάλος αριθµός υπαλλήλων
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας µετακινείται και δη χωρίς να γνωρίζει από πότε; Έχει ληφθεί
µέριµνα ώστε να µην «τιναχτεί» το σύστηµα στον αέρα µε τελικό αποδέκτη της
αναστάτωσης αυτής τον πάσχοντα συνάνθρωπό µας;
8. Αναφορικά τέλος µε την τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση Προϊσταµένης λόγω
κένωσης της θέσης λόγω συνταξιοδότησης (στο Τµήµα Εξωτερικών Ιατρείων- σχετ. 7 της
απόφασης), αυτή δεν ανήκει στις αρµοδιότητες του Αν. Διοικητή κατά τα οριζόµενα από
την υπ’ αρίθ. 1628/7-10-2020 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Ηµαθίας περί χορήγησης
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας Μονάδα
Νάουσας (ΦΕΚ 4601/τ.Β'/19-10-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αρίθ.
1796/4- 11-2020 (ΦΕΚ.5037/τ.Β'./13-11-2020) της οποίας γίνεται επίκληση στην ίδια την
απόφαση. Η απόφαση αυτή όπως ισχύει σήµερα προβλέπει την ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αν.
Διοικητή και όχι την ΑΠΟΦΑΣΗ για την «τοποθέτηση των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
και Γραφείων της Μονάδας του», έννοιες απόλυτα διακριτές στη δηµόσια διοίκηση. Κατά
συνέπεια η ως άνω απόφαση καθό µέρος αναθέτει καθήκοντα Προϊσταµένης είναι
ανυπόστατη ελλείψει νόµιµης αρµοδιότητας, άλλως άκυρη ελλείψει τήρησης ουσιώδους
τύπου της διαδικασίας και έχει εκδοθεί σε αντίθεση µε τις νοµοθετικές προβλέψεις.
Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται η µη τήρηση της νοµιµότητας αλλά και η πλήρης
ανασφάλεια και αναστάτωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας από την ενδεχόµενη
υλοποίηση της απόφασης αυτής, µε ταυτόχρονη αδικαιολόγητη παράκαµψη και αγνόηση
της ΔΝΥ σε κρίσιµα και νευραλγικά για τη Νοσηλευτική Υπηρεσία ζητήµατα.
Επειδή έχει παραβιαστεί η Νοµοθεσία σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ΔΝΥ, αλλά
και η αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν
τις αρµοδιότητές τους µε βάση το περί δικαίου αίσθηµα τους, µε αναλογικότητα και
επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νοµιµότητας της δηµόσιας διοίκησης, της αρχής
της καλής πίστης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου.
Επειδή τέτοιες αναχρονιστικές πρακτικές, απαξιωτικές του θεσµικού ρόλου του
Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δε µπορεί να µένουν αναπάντητες.
Επειδή έχουµε θεσµική υποχρέωση προάσπισης των δικαιωµάτων των
Νοσηλευτών που θίγονται ποικιλοτρόπως από αιφνίδιες ενέργειες και θα κληθούν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ασθενή σε συνθήκες αναστάτωσης και πλήρους
ανασφάλειας.
Επειδή είναι επιβεβληµένη η άµεση αποκατάσταση της νοµιµότητας και η
απρόσκοπτη άσκηση των αρµοδιοτήτων του ΔΝΥ, προς όφελος όπως λειτουργίας του

νοσοκοµείου και η διάκριση των αρµοδιοτήτων του Αν. Διοικητή και ΔΝΥ όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Επειδή είναι άκρως αντιδεοντολογική η απαξίωση στο θεσµό της ΔΝΥ και συνιστά
στην ουσία της προσβολή και υποτίµηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος για την οποία
έχουµε υποχρέωση παρέµβασης.
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Σας καλούµε όπως έκαστος στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του προβείτε σε κάθε
απαιτούµενη ενέργεια για την αποκατάσταση του σεβασµού στο θεσµό της ΔΝΥ στο Γ.Ν.
Ηµαθίας – Ν.Μ. Νάουσας και προβείτε σε άµεση ανάκληση της της υπ’ αριθ. πρωτ.
8328/29-7-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Ηµαθίας – Ν.Μ. Νάουσας.
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