
 
 
 

       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

	  
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
	  

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της που 
πηγάζουν πρωτίστως από τους ίδιους τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις 
διατάξεις του άρθρου 2 του Νόµου 3252/2004 και ειδικότερα αναφορικά µε την  
επιστηµονική προαγωγή των µελών της, την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής 
ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης Επιστήµης και Τέχνης µε σκοπό την συµβολή στην 
προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού, αποφάσισε την δηµιουργία των 
Νοσηλευτικών Επιστηµονικών Τοµέων (ΝΕΤ) της ΕΝΕ. 

 
Στόχο αποτελεί η δηµιουργία ενός Νοσηλευτικού Επιστηµονικού Δικτύου το οποίο 

θα διαρθρώνεται από όλους τους Νοσηλευτικούς Τοµείς καλύπτοντας όλο το φάσµα της 
Νοσηλευτικής Επιστήµης ενώ, παράλληλα θα είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόµενο 
συνάδελφο σπάζοντας τον περιορισµό στην πρόσβαση για τα επιστηµονικά δρώµενα της 
Νοσηλευτικής που ίσχυε µέχρι προσφάτως.   

 
Οι Τοµείς θα δηµιουργηθούν µε γνώµονα τα Νοσηλευτικά Επιστηµονικά Θεµατικά 

Πεδία συµπεριλαµβανοµένου και Τοµέα Εθελοντών Υγείας, χωρίς περιορισµό µελών 
αφού το κύριο µέσω επικοινωνίας θα είναι το διαδίκτυο και το αντικείµενό τους 
συνοψίζεται στα εξής: 

 
• Επανδρώνουν οµάδες και επιτροπές σχετικές µε το επιστηµονικό περιοδικό της 
ΕΝΕ (κριτές, επιστηµονική επιτροπή κτλ.). 

• Επανδρώνουν οµάδες και επιτροπές άλλων δραστηριοτήτων επιστηµονικού 
περιεχοµένου π.χ. Επιστηµονική Επιτροπή του Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΝΕ. 

• Αποτελούν συµβουλευτικό όργανο της ΕΝΕ για θέµατα που άπτονται του 
αντικειµένου τους π.χ. ο καθορισµός των Νοσηλευτικών πράξεων και η ανά 
καιρούς ανανέωση και εµπλουτισµός αυτών. 

• Η εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων για σκοπούς της ΕΝΕ. 

• Η οργάνωση θεµατικών επιστηµονικών Ηµερίδων και άλλων εκδηλώσεων. 
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• Ο σχεδιασµός και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Επιστηµονικού Συνεδρίου της 
ΕΝΕ το οποίο θα λειτουργεί σε µόνιµη βάση ή θα διεξάγεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

• Η διασύνδεση µε τους ανάλογους Ευρωπαϊκούς φορείς και εκπροσώπηση της ΕΝΕ 
σε αντίστοιχα θεµατικά Ευρωπαϊκά φόρουµ µε κοινούς σκοπούς. 

• Η ανάπτυξη Εθελοντικής Δράσης µε την δηµιουργία Μητρώου Εθελοντών και τη 
λειτουργία Εθελοντικών Οµάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 

• Τέλος, οτιδήποτε άλλο προκύψει από τη σύσταση και αλληλεπίδραση των 
Επιστηµονικών Τοµέων στα πλαίσια της αυτόνοµης επιστηµονικής τους δράσης. 

 
Η πρόσκληση για συµµετοχή αφορά όλους τους Νοσηλευτές ενώ σύντοµα θα 

ανακοινωθούν τα επιστηµονικά θεµατικά πεδία και η διαδικασία εγγραφής στους Τοµείς 
της ΕΝΕ. 

 
 

   

Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
 
 
 

      Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 

     Δηµήτρης Σκουτέλης                                                                 Αριστείδης Δάγλας  


