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Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Αρβανίτης / Αντιπρόεδρος Α΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Β΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Αριστείδης Δάγλας / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
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Νοσηλευτών Ελλάδος.
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Αποτελέσματα Εκλογών Κεντρικής Διοίκησης 
ΕΝΕ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης 

Νοσηλευτών Ελλάδος.ΣΣας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα στις 02 Δεκεμβρίου 2017 μεταξύ των Αντιπροσώπων

των πέντε (5) Περιφερειακών Συμβουλίων, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Σκουτέλης
Αντιπρόεδρος Α’: Γεώργιος Αρβανίτης
Αντιπρόεδρος Β :́ Απόστολος Κωτσής
Γενικός Γραμματέας: Αριστείδης Δάγλας,
Αναπληρωτής Γραμματέας: Κωνσταντία Μπελαλή
Ταμίας: Λάμπρος Μπίζας
Οργανωτικός Γραμματέας: Γεώργιος Αβραμίδης

Μέλη:
Δημήτριος Πιστόλας
Ειρήνη Κολώνια
Μιχαήλ Μαντζανάς
Γεώργιος Δόντσιος
Παναγιώτης Κοσκινάς
Τζαννής Πολυκανδριώτης
Ευτυχία Γιάγκου
Μαρία Μηλάκα

Τακτικά μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου:
Αγγελική Σταθαρού
Θεοδώρα Μεταξιώτη
Μαρία Δάντσιου
Ελισάβετ Αθανασιάδου
Μάρθα Κελέση
Θεώνη Ζούγκου

Αναπληρωματικά μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου:
Μαρία Κωστίκου
Μαγδαληνή Τσολακίδου
Αριστείδης Μάρκου
Ευαγγελία Χαρίση
Άννα Καυγά-Παλτόγλου
Αικατερίνη Μανούσου.

Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής:
Ελένη Δανέβα
Αθανάσιος Μιχάλης
Αθανάσιος Τζιάτζιος

Αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής:
Σοφία Ζουρνατζή
Πασχαλίνα Ντότση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
          Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                                                                           Αριστείδης Δάγλας
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1ου Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΛΙΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ
ΜΕΛΗ:
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2ου Π.Τ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΗ:
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3ου Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΗ:
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4ου Π.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ:
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5ου Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΗ:
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

04

Συγκρότηση σε σώμα Περιφερειακών 
Συμβουλίων των Περιφερειακών 

Τμημάτων της Ε.Ν.Ε.
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Διορισμός
– Ανάληψη υπηρεσίας – Παράταση

ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, «Οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέ-
ων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα 
σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων».Σύμ-
φωνα, δε, με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα,

«1. Περίληψη της πράξης διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση.2. Η κοινοποίηση στον 
διοριζόμενο γίνεται με έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγρά-
φεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου 
δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο επιδί-
δεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο 
που συνοικεί με αυτόν. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προ-
θεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου 
και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεω-
ρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία 

αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαι-
ρετικούς λόγους.3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η 
πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέ-
ρα από τη δημοσίευση και από την ημέρα αυτή αρχίζει η προθεσμία 
για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον κοινοποιηθεί 
στον ενδιαφερόμενο έγγραφο με περίληψη της πράξεως διορισμού 
του και ορισθεί προθεσμία 30 ημερών για την προσέλευσή του με 
σκοπό την ορκωμοσία, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα άπαξ 
να υποβάλει αίτηση για την παράταση της ως άνω προθεσμίας για χρο-
νική περίοδο έως έξι (6) μηνών. Οι λόγοι που δύνανται να προβληθούν 
για την παράταση θα πρέπει να είναι εξαιρετικοί, δηλαδή να στηρίζο-
νται σε γεγονότα ιδιαίτερα σοβαρά και έκτακτα, όπως για παράδειγμα 
ασθένεια ή παραμονή στην αλλοδαπή. Ερμηνευτικώς θα μπορούσε να 
γίνει δεκτό, ότι στην κατηγορία των εξαιρετικών λόγων εντάσσονται 
και οι οικογενειακοί λόγοι, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση περί 
παράτασης του χρόνου ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας.
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Μετάταξη - Συνυπηρέτηση

ΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3-5 του Νόμου 
4368/2016, όπως ισχύουν σήμερα,

«3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμί-
ζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού 
προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων των άρ-
θρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 71 του ν. 
3918/2011(Α’ 31).4. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρί-
σκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. 

Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γί-
νονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά 
από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαι-
τείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 
4002/2011 (Α’180). Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., 
για την μετάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας. 5. Οι αιτήσεις για με-
τάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώ-
βριο. Εξαιρούνται οι μετατάξεις για λόγους υγείας και για λόγους συ-

νυπηρέτησης με σύζυγο που υποβάλλονται οποτεδήποτε.

Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύ-
ουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), πλην της διά-
ταξης της παραγράφου 9 αυτού».

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ιδίου ως άνω άρθρου, 
«Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, 
πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-
ας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό 
ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώ-
σεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, 
ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, 
αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης 
ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου 
του/της ή των τέκνων του/της».

Αιτήματα
για αμοιβαίες μετατάξεις νοσηλευτών

(Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017)

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια αμοιβαία μετάταξη από Νοσοκομείο Αθηνών “Ευαγ-
γελισμός” προς Νοσοκομεία – Κ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας,
Τηλέφωνο: 6957176508

Τ.Ε Νοσηλεύτρια αμοιβαία μετάθεση από Γ.Ν.Μεσσηνίας (Καλαμάτα) 
προς Βόρεια Ελλάδα (Κιλκίς – Θεσσαλονίκη),
Τηλέφωνο: 6974324053

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια στο Γ.Ν. Σερρών αμοιβαία μετάταξη με νοσοκομείο 
ή κέντρο υγείας ή οποιοδήποτε άλλο φορέα υγείας της Αθήνας ή Αττικής, 
Τηλέφωνο: 6971853068

Τ.Ε. Νοσηλευτής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας αμοι-
βαία μετάταξη με νοσηλεύτρια/νοσηλευτή ΤΕ στο νοσοκομείο Χανίων 
Άγιος Γεώργιος,
Τηλέφωνο: 6978908590

ΔΕ β. Νοσηλεύτρια  αμοιβαία μετάθεση από Νοσοκομείο
της Αθήνας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο του Νομού Λασιθίου,
Τηλέφωνο: 6972260903

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Α Κ.Α.Τ
με νοσηλευτή Τ.Ε για το Νοσοκομείο Νίκαιας -Πειραιά
«Άγιος Παντελεήμων»,
Τηλέφωνο: 6937684468

Τ.Ε. Νοσηλευτής/τρια για αμοιβαία μετάταξη από Κέντρο Υγείας
Αταλάντης προς Γ.Ν. Λαμίας,
Τηλέφωνο: 6938974486
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Καταβολή των δεδουλευμένων 
Επικουρικών Νοσηλευτών στα νοσοκομεία: 

Απαράδεκτος Εμπαιγμός Εκατοντάδων 
Νοσηλευτών

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργού Υγείας, αντίθετα, παρά τον 
εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία 
που αφορά η ανωτέρω απόφαση, καμία αναφορά δεν υφίσταται, πα-
ρόλο που τελευταίως ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου 
Υγείας χρησιμοποιείται κατά κόρον για την ανάρτηση μηνυμάτων και 
ανακοινώσεων επετειακού χαρακτήρα ήσσονος σημασίας.

Στις κατά τόπους Υπηρεσίες δε, επικρατεί καθεστώς απόλυτης αβε-
βαιότητας με τους Νοσηλευτές να μας καταγγέλλουν ότι δεν έχουν 
καμία ενημέρωση από τα χείλη των αρμοδίων, σε ένα θέμα εξαιρετι-
κά κρίσιμο και συνδεόμενο με την επιβίωση εκατοντάδων οικογενει-
ών.Ακόμα δε και αν θεωρηθεί ότι το ζήτημα θα λυθεί ως προς τα μέχρι 
σήμερα δεδουλευμένα των υπαλλήλων (ήδη εκδοθέντα εντάλματα), 
αβεβαιότητα επικρατεί και ως προς το θέμα του εργασιακού μέλλο-
ντος των εργαζομένων αυτών, για το οποίο ουδείς λόγος γίνεται στην 
ανάρτηση του Αν. Υπουργού και επίσημη ενημέρωση δεν υφίσταται.
Σε ένα Κράτος Δικαίου είναι επιβεβλημένος ο σεβασμός στους πολί-
τες και στα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και η άμε-
ση και αποτελεσματική τους ενημέρωση, επισήμως και όχι μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η δε παροχή της εργασίας, δημιουρ-

γεί αδιαμφισβήτητη αξίωση καταβολής των αποδοχών και είναι αν μη 
τι άλλο ενάντια σε κάθε έννοια ηθικής η δημιουργία προφάσεων για 
την μη καταβολή των αποδοχών τους. Το καθεστώς ομηρίας των Επι-
στημόνων Νοσηλευτών που με αυταπάρνηση και ευσυνειδησία κα-
λύπτουν τις τεράστιες ελλείψεις που χρόνια ταλανίζουν το ΕΣΥ πρέ-
πει επομένως να λήξει.

Το ζήτημα απαιτεί άμεση λύση, τόσο αναφορικά με τις ήδη δεδουλευ-
μένες αποδοχές, όσο και με την τύχη των εργαζομένων αυτών, με επί-
σημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, με σοβαρότητα ανάλογη της 
τεράστιας προφοράς του προσωπικού αυτού και χωρίς υπεκφυγές.

Ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Επιστημόνων Νοσηλευτών της 
χώρας καλούμε το Υπουργείο Υγείας να παύσει τις κινήσεις εντυπωσι-
ασμού και να λύσει το πρόβλημα των εκατοντάδων μελών μας ριζικά 
και στην ουσία του, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και ενέργειες που 
δεν περιλαμβάνουν ούτε ανακοινώσεις στο Facebook ούτε θυσία των 
εργαζομένων στο βωμό κομματικών και συνδικαλιστικών διενέξεων.

Αναφορικά με το ζήτημα της καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών των Νοσηλευτών που εργάζονται ως επικουρικό προ-
σωπικό στα Νοσοκομεία αλλά δεν ενεκρίθη η πληρωμή τους λόγω διάρκειας των συμβάσεων τους άνω των 24 μηνών, ο Αν.Υ-
πουργός Υγείας, με χτεσινή του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στον FACEBOOK, συντήρησε την επικρατούσα από 
χτες φημολογία για την αναμενόμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να αναφερθεί με σαφήνεια στο περιεχόμενο 
της απόφασης, εντείνοντας την αγωνία των απλήρωτων εργαζομένων και επιλέγοντας, αντί σαφούς θέσεως για το μέλλον των 
εργαζομένων αυτών, να απαξιώσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπερασπίζονται τα απόλυτα δίκαια αιτήματα των με-
λών τους.Ανέφερε μόνο αορίστως ότι : «Πρέπει τώρα να τρέξουν οι διοικήσεις και οι υπηρεσίες των νοσοκομείων για να πλη-
ρωθούν ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι πριν τις γιορτές.», χωρίς, από όσο γνωρίζουμε, το Υπουργείο να διαβιβάσει σχετικές οδηγίες με 
έγγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Α
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Τ

Ο «πόλεμος» των σεντονιών μεταξύ 
Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο – Αμαλία 

Φλέμινγκ & στον Υφυπουργό Υγείας 
κ. Πολάκη:

Η θέση της Ε.Ν.Ε. απέναντι στους 
συναδέλφους νοσηλευτές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕ, καταδικάζει απερίφραστα τις φαιδρές, απαράδεκτες και διχαστικές δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας κ. Πολάκη, σε ότι αφορά στην εργασία των συναδέλφων νοσηλευτών στο ΕΣΥ, και συγκεκριμένα στο Γ.Ν.Α. “Σισμανόγλειο”, προσομοιά-
ζοντάς τους, ως πλοκάμια παρακράτους!

Σ’ ένα κατεστραμμένο σύστημα υγείας , ο κ. Πολάκης έρχεται για άλλη μια φορά να πυροδοτήσει την οργή των χιλιάδων νοσηλευτών που χάρη 
στην αυτοθυσία και αυταπάρνησή τους κρατούν ανοικτά τα νοσοκομεία ακόμα.Αντί συγγνώμης λοιπόν, επιδίδεται μέσω του fb, του προσφιλούς 
τρόπου διακυβέρνησης του υπουργείου, σε απρεπείς χαρακτηρισμούς και τακτικές, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα επέλθει η εξιλέωση 
για τα φοβερά δεινά που έχει περιέλθει το ΕΣΥ.

Καλούμε τον κ. Πολάκη λοιπόν, ν’ αφήσει τις πομφόλυγες και τον «πόλεμο των σεντονιών» και να ενσκήψει πραγματικά στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές και κατ’ επέκταση οι ασθενείς σ’ ένα κατ’ επίφαση κοινωνικό κράτος. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

     Δημήτριος Σκουτέλης                                                                               Αριστείδης Δάγλας
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O Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι εργασίες του 
18ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας 
Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών – 
Ε.Σ.Υ., το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα 
από τις 8 – 10 Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδο-
χείο Divani PalaceLarissa. Ο παλμός, η ζωντά-
νια αλλά και η ποιότητα κυριάρχησαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια των εργασιών του, ανεβάζοντας τον 
πήχη ακόμη ψηλότερα για την επόμενη χρονιά.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον 
Δήμο Λαρισαίων και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, 
την Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και  του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλίας. Ακόμη, η παρακολούθηση του επιστημο-
νικού προγράμματος μοριοδοτήθηκε με 18 μονάδες Συνεχιζόμενης 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η θεματολογία του συνεδρίου κάλυψε όλα τα πεδία της νοσηλευτικής 
επιστήμης.Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε ένα Ειδικό 
Φροντιστήριο με θέμα τη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνη-
ση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή. Επίσης περιελάμβα-
νε ένα εξειδικευμένο workshop με τίτλο «Κριτική Σκέψη και Νοση-
λευτική Πρακτική: Προκλήσεις και Προοπτικές – CriticalThinkinga
ndNursingPractice: ChallengesandPerspectives». Τέλος πραγματο-
ποιήθηκαν τρία κλινικά φροντιστήρια, τα οποία είχαν τους ακόλου-
θους τίτλους: «Η επιβλαβής χρήση του διαδικτύου μεταξύ παιδιών 
– εφήβων – ενηλίκων: πρόληψη και παρεμβάσεις», «Μια μέθοδος 
ταυτοποίησης συμπεριφοράς (Μέθοδος Grid): Αυτοβελτίωση και αύ-
ξηση της αποτελεσματικότητας στο χώρο εργασίας», «Ο νοσηλευτής- 
σύμβουλος στην πρόληψη προδιαθεσικών παραγόντων των καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων»

Επιπλέον στο επιστημονικό πρόγραμμα παρουσιάστηκαν οχτώ (8) Επι-
στημονικές Διαλέξεις, οχτώ Στρογγυλές Τράπεζες, (8)  εκατόν πέντε 
(105) Προφορικές Ανακοινώσεις και ογδόντα εφτά (87) Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις. Συνολικά συμμετείχαν πανελλαδικά, 209 νοσηλευτές 
(Προεδρεία, Συντονιστές, Ομιλητές), από όλες τις υγειονομικές υπη-
ρεσίες της χώρας, οι οποίοι με το επιστημονικό έργο τους, κάλυψαν 

ολόκληρο το φάσμα της νοσηλευτικής επιστήμης.
Η συμμετοχή των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, καθώς και άλλων 
επαγγελματιών υγείας, ήταν αθρόα και οι εγγραφές των συνέδρων ξε-
πέρασαν τις 700. Χαρακτηριστικό δε, ήταν το γεγονός, ότι υπήρξε ση-
μαντικός αριθμός προσέλευσης φοιτητών Νοσηλευτικής από όλα τα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.Εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας απηύθυναν 
χαιρετισμό η κα Κουλούρη Φωτεινή (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αντι-
μετώπισης Εξαρτήσεων) και η κα Παπανότη Βασιλική (Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Νοσηλευτικής). Παράλληλα απέστειλαν χαιρετισμούς, 
εκπρόσωποι από όλους τους  φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν στη διορ-
γάνωση του συνεδρίου.

Την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο: «Υπερβαίνοντας τις στρεβλώσεις και 
τις ιδεοληπτικές εμμονές: ο σύγχρονος ρόλος του νοσηλευτή στο 
ΕΣΥ», πραγματοποίησε ο κος Μπαργιώτας Κωνσταντίνος, Βουλευτής 
Λάρισας και ιατρός του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της πόλης.
Στην τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βρα-
βεία για τις καλύτερες επιστημονικές εργασίες:

Προφορική Ανακοίνωση: ΠΑ 034 – ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛ-
ΛΑΔΑ, ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, Στέλλα – Όλγα Μηλιώνη, Μαρία 
Κοντούλη – Γείτονα.
Προφορική Ανακοίνωση: ΠΑ 042 – Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, 
Γεωργία Σωτηριάδου, Έλενα Κομνηνού, Μαρία Βουσβούκη, Αικατερί-
νη Κατσαρού, Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Μαρία Παναγιωτίδου, Αι-
κατερίνη Καζαντζίδου, Σοφία Χρυσοστομίδου.
Αναρτημένη Ανακοίνωση: ΑΑ 033 – ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΣΥΝ-
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙ-
ΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΑΦΝΙ», Ιωάννης Ριζάβας, Δόμνα Τσακλακίδου, Μιχαήλ 
Σφακιανός, Βασιλική Ευσταθίου, Χρήστος Χριστοδούλου, Αθανασία 
Παπαδοπούλου, Αθανάσιος Δουζένης.
Εργασία Φοιτητών Νοσηλευτικής: ΑΑ 070 – ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, Νικόλαος Μπιάγκης, Δημήτριος Μου-
στάκας, Αλεξία Μπάνη.

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομο-
σπονδίας Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ ήταν κατά γενική ομολογία, απολύτως 
επιτυχημένο. Στο τριήμερο επιστημονικό πρόγραμμα αναπτύχθηκαν 

Απολογισμός 18ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου της Πανελλήνιας 

Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας 
Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ.: «Η καρδιά 
της Υγείας χτύπησε στη Λάρισα».
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πολλά φλέγοντα ζητήματα υγείας, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία 
να ακουστούν απόψεις και νέα δεδομένα από το χώρο της νοσηλευ-
τικής επιστημονικής κοινότητας σε επίπεδο φορέων υπηρεσιών υγεί-
ας, αλλά και να παρουσιαστούν φλέγοντα επαγγελματικά ζητήματα και 
όλες οι τρέχουσες εργασιακές εξελίξεις για τον κλάδο μας. Όλοι οι συμ-
μετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επιστημονι-
κό επίπεδο του συνεδρίου, τόσο οργανωτικά, όσο και για το περιεχόμενο 
του επιστημονικού προγράμματος, το οποίο κάλυψε όλο το φάσμα της νο-

σηλευτικής, προβάλλοντας παράλληλα τον άκρως καθοριστικό και πολυσύν-
θετο ρόλο των νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συ-
νεδρίου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, όλους τους συμμετέχοντες  
για την παρουσία τους και να ανανεώσουμε εκ νέου τη συνάντησή μας, 
στο 11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο στις 3 – 6 Μαΐου 2018.

Φωτογραφικό υλικό
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Η

Έναρξη Έργου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014 – 2020»

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης 
του έργου με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων – 
δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικανότητας επαγγελματι-
ών τομέα υγείας» που έχει ενταχθεί προς συγχρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑ-
νΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647.Αντικείμενο του έργου είναι 
η εκπαίδευση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων 
1.010 επαγγελματιών του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας.

Στόχος του έργου είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι πρόσθετες 
γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην 
ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η επιλογή και ο σχεδι-
ασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε με γνώμονα τις υπάρ-
χουσες μελέτες που τεκμηριώνουν την ανάγκη για εκπαίδευση των 
επαγγελματιών του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας: (α) στα μέτρα πρόληψης 
και ελέγχου λοιμώξεων, που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντί-
δας υγείας και (β) σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση 
ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα 

γίνουν με τη μέθοδο blendinglearning (συνδυασμός δια ζώσης, ασύγ-
χρονης και σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης), ως εξής:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1: «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξε-
ων, που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας». Το πρό-
γραμμα θα είναι διάρκειας 98 ωρών και θα καταρτιστούν 660 άτομα.
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2: «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη δι-
αχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα». Το πρόγραμμα θα εί-
ναι διάρκειας 100 ωρών και θα καταρτιστούν 350 άτομα.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5€ ανά ώρα κατάρτισης. Μετά 
το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα διεξαχθούν 
εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, από Φορέα Πιστο-
ποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.
Ωφελούμενοι: Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικές Μονάδες Υγείας.
Προϋπολογισμός έργου: 1.457.571,45 ευρώ.
Χρονική διάρκεια έργου: 24 μήνες.
Διαδικασία συμμετοχής: Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα προ-
αναφερόμενα προγράμματα κατάρτισης θα γίνει μετά από δημοσίευ-
ση ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.
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Διεπιστημονική Ημερίδα Γ.Ν.Π. 

«Τζάνειο»:
«Επίκαιρα Θέματα Εσωτερικής 

Νοσηλείας Παιδιού και Εφήβου»
Υπό την αιγίδα της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ και της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, στις 23 Νοεμβρίου 2017 στο Γ.Ν. Πειραιά «Τζά-
νειο» πραγματοποιήθηκε με την παρουσία πάνω από 270 συμμετεχό-
ντων, η Διεπιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Επίκαιρα Θέματα Εσωτε-
ρικής Νοσηλείας Παιδιού και Εφήβου», υπό την αιγίδα της 2ης Υ.ΠΕ. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ και της Ε.Ν.Ε.
Η παρούσα Hμερίδα αποτέλεσε αφορμή για την ανταλλαγή απόψε-
ων, την ανάδειξη καλών πρακτικών και την επισήμανση των δυσκο-
λιών ή των προβλημάτων, μεταξύ των επαγγελματιών, που εργάζονται 

με αντικείμενο την εσωτερική νοσηλεία παιδιών και εφήβων. Τονίστη-

κε η αναγκαιότητα ανάπτυξης επιπλέον τμημάτων νοσηλείας εφήβων, 

αλλά και η επικοινωνία με τα μέσα της τηλεϊατρικής, μεταξύ των απο-

μακρυσμένων υγειονομικών μονάδων, με τα ήδη σε λειτουργία παιδο-

ψυχιατρικά τμήματα της 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Απώτερος στό-

χος, η διασφάλιση της βέλτιστης νοσηλείας παιδιών και εφήβων και 

η προσφορά σε αυτούς των καλύτερων συνθηκών υγειονομικής πε-

ρίθαλψης.
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