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Η εγκύκλιος για την άρση αναστολής
της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2
του άρθρου 26 του Ν.4354/2015

H

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της για την
έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.2/ 1868 /ΔΕΠ/8-2-2018 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην οποία προβλέπεται ότι από 1-1-2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής
εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο (Ν.4354/2015) και ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική
τους εξέλιξη, συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη,
χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017.

Από την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων επηρεάζεται επίσης η μισθολογική εξέλιξη α) των υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώριση προϋπηρεσίας
μετά την 1-1-2016, η οποία είτε αναγνωριζόταν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς (ν.4024/2011) είτε από το ισχύον
(ν.4354/2015) και β) των υπηρετούντων την 1-1-2016 υπαλλήλων
που είχαν υποβάλει αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή
διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 1-1-2016.

Η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το
χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 αφορά όλους
ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, τόσο αυτούς που υπηρετούσαν
στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από 1.1.2016
και μετά και κατατάχθηκαν στα Μ.Κ. ανάλογα με τα τυπικά τους
προσόντα, την τυχόν προϋπηρεσία καθώς και τον κατέχοντα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για
τους αποφοιτήσαντες μετά την 1.1.2016 από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης.

Επίσης διευκρινίζεται ότι τυχόν χρόνος άδειας άνευ αποδοχών
(ο οποίος δεν αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας βάσει των κείμενων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα) που έχει χορηγηθεί το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως
31.12.2017, χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την ανωτέρω
αναστολή, δεν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη και δεν
προβλέπεται αφαίρεση από τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας
που έχει ήδη αναγνωριστεί μισθολογικά στον υπάλληλο.

http://enne.gr/wp-content/uploads/2018/02/egkiklios-arsis-misthologikis-ekseliksis.pdf

04

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Από την
κατάθεσή Υπομνήματος της Ε.Ν.Ε. επί
του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές
διατάξεις»… έως την Απαράδεκτη φίμωση
των 40.000 νοσηλευτών – μελών της Ε.Ν.Ε.

Τ

Α. Κατάθεση Υπομνήματος της Ε.Ν.Ε. σχετικά με το Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος χαιρετίζει την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά αισθάνεται την ανάγκη να επισημάνει, σε ότι αφορά τη Σχολή Επιστημών Υγείας , ότι επαναλαμβάνονται τα λάθη του
παρελθόντος.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων του
Νόμου 3252/2004 και λειτουργούσα έκτοτε ως ΝΠΔΔ έχει, μεταξύ άλλων, ως
σκοπό και προορισμό της, την εισήγηση για θέματα εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης –συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης για την εξασφάλιση υψηλής στάθμης φροντίδα υγείας στο κοινωνικό σύνολο, την οριοθέτηση του
επαγγέλματος του Νοσηλευτή, σύμφωνα με τα νοσηλευτικά προγράμματα Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον περιορισμό της αντιποίησης της άσκησης
του επαγγέλματος.
Στο πλαίσιο αυτό και δια της παρούσης, εκφράζουμε τις σοβαρότατες ενστάσεις
μας καθώς στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβλέπεται η δημιουργία αυτόνομου τμήματος Δημόσιας Υγείας ή Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας. Το τμήμα Κοινοτικής
υγείας προέκυψε ως κατεύθυνση από τη συνένωσή του με το Τμήμα Δημόσιας
Υγιεινής στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά Ι» και αποτελεί τη μετονομασία του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας, το οποίο ιστορικά αποτελούσε κατεύθυνση των Τμημάτων Νοσηλευτικής, όπως συνάδει και με τις σύγχρονες διεθνείς επιστημονικές
αντιλήψεις και πρακτικές.
Τόσο η ΕΝΕ, όσο και τα Τμήματα Ανώτατης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, αλλά
και ολόκληρη η επιστημονική νοσηλευτική κοινότητα εκτιμούν ότι η ίδρυση
αυτόνομου Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (μετονομασία του τμήματος Επισκεπτών Υγείας) αποτελεί λανθασμένη επιλογή που δε συνάδει με
τη διεθνή πρακτική και στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης για τους παρακάτω λόγους:
1. Διεθνώς, οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν ειδίκευση της Νοσηλευτικής, καθώς βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου Νοσηλευτικής και αντίστοιχη
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχουν δε επιλέξει να λάβουν επιπρόσθετη εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία, ώστε να αποκτήσουν την εξειδίκευση ως κοινοτι-

κοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας (community public health nurses). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου των Επισκεπτών Υγείας
σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης υγείας σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και άλλων χωρών. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από τον
ήδη υφιστάμενο αποκλεισμό των αποφοίτων από την αγορά εργασίας και από τον
εξαναγκασμό τους να φοιτήσουν συμπληρωματικά στο προπτυχιακό πρόγραμμα
αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων Νοσηλευτικής. Για παράδειγμα, στο Ην.
Βασίλειο, στη Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες
του ανεπτυγμένου κόσμου απαιτούνται σπουδές Νοσηλευτικής ανώτατου επιπέδου και στη συνέχεια ακολουθεί η εξειδίκευση που μπορεί να είναι Χειρουργική Νοσηλευτική, Παιδιατρική Νοσηλευτική, Κοινοτική Νοσηλευτική κ.ά. Ε Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρατηρείται το φαινόμενο να ιδρύεται ένα
αυτόνομο τμήμα που δεν αντιστοιχεί σε διεθνώς αυτόνομο αναγνωρισμένο γνωστικό αντικείμενο αλλά απλά αποτελεί την εφαρμογή της Νοσηλευτικής Επιστήμης σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο.
2. Από το Πρόγραμμα Σπουδών και τα Επαγγελματικά δικαιώματα των Επισκεπτών Υγείας, διαπιστώνεται ότι έχει γίνει αντιγραφή των Νοσηλευτικών Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς το 50% των σελίδων του κειμένου, αναφέρεται αποκλειστικά σε νοσηλευτικές αρμοδιότητες. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο
σύνολο των 198 σελίδων του Προγράμματος Σπουδών, υπάρχουν πολυάριθμες
εννοιολογικές αναφορές στη Νοσηλευτική Επιστήμη ενώ μόνο στη λέξη «Νοσηλευτική» ανευρίσκονται 71 αναφορές. Επιπλέον, υπάρχει επικάλυψη σε τομείς εργασίας, σε κλινικές δεξιότητες των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα σε νοσηλευτικές εφαρμογές στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, στην Κοινότητα. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα στην
άσκηση της νοσηλευτικής, που σκοπός της είναι η αξιολόγηση των αναγκών υγείας, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των παρεμβάσεων, η πρόληψη και βοήθεια του ατόμου/ οικογένειας/ ομάδας/κοινότητας στην ανάληψη δραστηριοτήτων που προάγουν την υγεία. Σημαντικότερο όλων είναι ο κατακερματισμός της
παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, με αποτέλεσμα οι αποδέκτες/χρήστες να
μην έχουν τη φροντίδα που δικαιούνται και είναι δεδομένη σε όλον τον ανεπτυγμένο κόσμο.
3. Δημιουργείται σύγχυση και συγκρούσεις στους χώρους εργασίας, λόγω της
απροκάλυπτης προσπάθειας που γίνεται από τον κλάδο των Επισκεπτών Υγείας,
είτε να υποκαταστήσουν το ρόλο των Νοσηλευτών στην Κοινότητα, με την υφαρ-
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παγή θεσμοθετημένων κλινικών και άλλων αρμοδιοτήτων, είτε να καταλάβουν θέσεις εργασίας σε ιδρύματα ενδονοσοκομειακής φροντίδας, αρνούμενοι ταυτόχρονα την παροχή ουσιαστικού κλινικού έργου.
4. Οι θεμελιώδεις αρχές των νοσηλευτικών παρεμβάσεων είναι ενιαίες, περιλαμβάνουν όλα τα επίπεδα φροντίδας και πρόληψης και έχουν ως τελικό στόχο την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Με βάση αυτή την παραδοχή, η δημόσια
υγεία δεν αποτελεί ξεχωριστό επαγγελματικό αυτόνομο πεδίο, διεθνώς αναγνωρισμένο, αλλά είναι «έννοια» που στηρίζεται σε διάφορες επιστήμες και τεχνικές και αποτελεί συλλογική δράση για αειφόρο ανάπτυξη της υγείας του πληθυσμού.
5. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus (κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών), οι φοιτητές του Τμήματος Κοινοτικής Υγείας (Επισκεπτών Υγείας) γίνονται
αναγκαστικά δεκτοί στα νοσηλευτικά εκπαιδευτικά τμήματα, καθώς δεν υφίσταται αντίστοιχο προπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά και οι εισερχόμενοι καθηγητές
έχουν το τίτλο του «Νοσηλευτή Κοινοτικής/ Δημόσιας Υγείας».
6. H θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των νοσηλευτών, καθώς και οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που πρέπει να έχουν αποκτήσει για την παροχή φροντίδας υγείας, περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/55/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με
τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής
αγοράς («κανονισμός IMI»). Η οδηγία 36 έχει ενσωματωθεί στο προεδρικό διάταγμα Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010. Στην οδηγία αυτή δεν γίνεται αναφορά σε
καθήκοντα επισκέπτη υγείας, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι πρόκειται για νοσηλευτή, με σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ανάλογα επαγγελματικά προσόντα.
7. Σύμφωνα με την Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας (2011), επισημάνθηκε από τους αξιολογητές ότι το αντικείμενο
του Επισκέπτη Υγείας (Health Visitor/Community Nurse) πρέπει να αποτελεί ειδικότητα της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως σε όλο
τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επίσης, το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας πρέπει να
προσφέρεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο και με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να
είναι απόφοιτος σχολής επιστημών υγείας.
Με βάση όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη και την Πρόταση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας (15/6/2017) για την ενσωμάτωση της κατεύθυνσης της Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγεί-

ας και Κοινοτικής Υγείας, καλούμε τόσο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο
και τις αρμόδιες Πρυτανικές Αρχές να «θεραπεύσουν», τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και την κραυγαλέα αντιποίηση επαγγέλματος, που αποτελεί παγκόσμια
πρωτοτυπία και δεν συνάδει με τη θέση του Υπουργείου Παιδείας, ότι τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής έγιναν με βάση την ακαδημαϊκότητα, την αντιστοιχία σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία και την ανταπόκριση στις
ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Νοσηλευτική διεθνώς, αποτελεί τη
βάση για οποιαδήποτε ειδικότητα ή εξειδίκευση θελήσει να ακολουθήσει ο πτυχιούχος του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου. Εξάλλου, τα στενά και ανύπαρκτα
γνωστικά αντικείμενα συμβάλλουν στη δημιουργία ανέργων, σε μια εποχή μεγάλης οικονομική κρίσης για τη χώρα.
Περαιτέρω είναι προφανές, ότι η σχεδιαζόμενη μετεξέλιξη του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ σε πανεπιστημιακό τμήμα, μοιραία θα δημιουργήσει νοσηλευτές
δύο ταχυτήτων ή άλλως δύο κατηγοριών, ήτοι των Νοσηλευτών ΤΕ που έχουν ήδη
αποφοιτήσει από το ΤΕΙ και των Νοσηλευτών ΠΕ, που πρόκειται να αποφοιτήσουν
από το υπό ίδρυση πανεπιστημιακό τμήμα της Νοσηλευτικής. Η δυσαρμονία αυτή
καθίσταται ακόμη πιο εμφανής μεταξύ των ήδη φοιτούντων στο Τμήμα του ΤΕΙ και
όσων πρόκειται να αποφοιτήσουν από το νέο πανεπιστημιακό τμήμα.
Εν προκειμένω, λοιπόν, το εντελώς τυχαίο γεγονός της εισόδου στο τμήμα του ΤΕΙ
ή στο πανεπιστημιακό τμήμα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, επιδρά επί του τελικώς αποδιδόμενου τίτλου σπουδών, προσδιορίζοντας κατά τρόπο καθοριστικό
τόσο την κατηγορία στην οποία θα ανήκει ο μελλοντικός νοσηλευτής, όσο και τα
επαγγελματικά δικαιώματα που θα του αναλογούν.
Ενόψει τούτων κρίνεται, λοιπόν, τουλάχιστον επιβεβλημένη η προσθήκη στο επίμαχο νομοσχέδιο μεταβατικών διατάξεων, με τις οποίες θα δίδεται η δυνατότητα
τόσο στους αποφοιτήσαντες του ΤΕΙ, όσο, ιδίως, και στους ήδη φοιτούντες, μέσω
συγκεκριμένης διαδικασίας, να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών,
ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον ουσιαστική ή τυπική διάκριση, παρεκκλίνουσα
ενδεχομένως της αρχής της ισότητας.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Β. Απαράδεκτη η φίμωση των 40.000 νοσηλευτών – μελών της Ε.Ν.Ε.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, με
αφορμή την συζήτηση στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της
Βουλής, του νομοσχεδίου του ΥΠΕΠΘ σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά
του προς τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, μιας και οι θέσεις μας όπως είχαν κατατεθεί στους εκπροσώπους
τους, ουδέποτε εισακούστηκαν κατά την εν λόγω συζήτηση.
Καταρχάς καταδικάζουμε τον απαράδεκτο αποκλεισμό της ΕΝΕ από
την εν λόγω επιτροπή και δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο η συζήτηση δεν παρατάθηκε, ώστε όλοι οι φορείς να εκφράσουν την άποψή τους, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
Ακολούθως, αναρωτιόμαστε γιατί τα όσα η ΕΝΕ εκπόνησε και κατέθεσε στα πολιτικά κόμματα δεν ελήφθησαν υπ όψιν, ούτε βέβαια αναφέρθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία.

Με εξαίρεση την εύστοχη τοποθέτηση του κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου που τοποθέτησε τα πράγματα στη σωστή τους θέση, οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των κομμάτων απογοήτευσαν με τη στάση τους, τους
40.000 νοσηλευτές μέλη της ΕΝΕ.
Με γνώμονα την επικράτηση της λογικής και την εδραίωση της πραγματικότητας που ισχύει διεθνώς απευθύνουμε ύστατη έκκληση στους
υπεύθυνους των κομμάτων, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων
κατά την τελική συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Σχετικά με αυτό, επισυνάπτουμε εκ νέου το υπόμνημα της ΕΝΕ.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας
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Απουσία εκπροσώπου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του
Ε.Κ.Α.Β. από την Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση του
Οργανισμού του Ε.Κ.Α.Β.

Δ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. A1β/Γ.Π.: 9245/14-02-2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού
του ΕΚΑΒ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Νόμου
4272/2014.
Έργο της Ομάδας εργασίας είναι η εκπόνηση και υποβολή στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα, δε, με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 28 του
Νόμου 4272/2014, «Η τροποποίηση του οργανισμού του Ε.Κ.Α.Β. γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από
πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.».
Σημειωτέον, ότι η μεταβατική περίοδος του ως άνω άρθρου 28 παρατάθηκε μέχρι 31.12.2018 με τη παρ. 1 του άρθρου 59 του Νόμου
4486/2017, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ.6β του
Νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200).
Παρατηρώντας την σύνθεση της εν λόγω Ομάδας, αυτό που προκαλεί
μείζονα εντύπωση είναι η παντελής απουσία εκπροσώπου της Νοση-

λευτικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ. Η παράλειψη αυτή είναι τουλάχιστον
αδικαιολόγητη, λαμβανομένης, ιδίως, υπόψη της σημασίας του ρόλου
που διαδραματίζει η συγκεκριμένη υπηρεσία στην εν γένει εύρυθμη
λειτουργία του ΕΚΑΒ.
Ενόψει τούτων θεωρούμε επιβεβλημένη την τροποποίηση της ως άνω
απόφασης του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κατά τρόπον ώστε
στην επίμαχη Ομάδα Εργασίας να μετέχει οπωσδήποτε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. Η συμμετοχή της στην Ομάδα κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη έως αναγκαία, προκειμένου το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ να είναι
πλήρως ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες της συγκεκριμένης άκρως νευραλγικής υπηρεσίας.
Ευελπιστώντας για την από μέρους σας άμεση ικανοποίηση του παραπάνω απόλυτα εύλογου αιτήματος, παραμένουμε στην διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας
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Συγκρότηση Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων
(Ν.Ε.Τ.) – Ανακοίνωση Επιτροπών Τομέα Ψυχικής Υγείας

Η

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, οι οποίες πηγάζουν πρωτίστως από τους
σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 (επιστημονική προαγωγή μελών, προαγωγή και Ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού) και σύμφωνα με:
•Την απόφαση Δ.Σ. (Αρ. πρωτ. 819/09-06-2017), με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Επιστημονικών Τομέων»,
•Τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων,
•Το άρθρο 23 του Ν. 3252/2004
Ανακοινώνει:
1) Τη Συγκρότηση Επιτροπής του Επιστημονικού Τομέα
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (Ε.Τ.Ν.Ψ.Υ.), με τα εξής μέλη:
•Αβραμίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
•Βλάχου Ευγενία
•Γκόνη Μαρία
•Κούκια Ευμορφία
•Μούγια Βασιλική
•Νερολιάτσου Άννα
•Ντάτση Ελένη
•Πολυκανδριώτης Τζαννής
•Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
2) Τη Συγκρότηση Επιτροπών των Τμημάτων του Ε.Τ.Ν.Ψ.Υ.:
– Κλινικής νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, με τα κάτωθι μέλη:
•Μούγια Βασιλική, Πρόεδρος
•Ανέστη Γεωργία
•Αγγελής Ιωάννης
•Γιαννούλη Χρύσα
•Γκόνη Μαρία
•Δελέτζας Κωνσταντίνος
•Ευθυμίου Μαρία
•Ζαρκαδούλας Παναγιώτης
•Κακαλέ Ειρήνη
•Καραμίντζιος Άγγελος
•Καραχάλιου Ευαγγελία
•Κοσμά Ντίνα
•Κοτσιαρίδης Δημήτριος
•Κούβαρη Σταυρούλα
•Κωτσής Απόστολης
•Κωτσιούμπα Ιωάννα
•Λαγού Σταυρούλα
•Λόη Ευαγγελία
•Μαρολιά Έμη
•Μαρνέρας Χρήστος
•Μεταλλίδου Αηδόνα
•Μητροπούλου Ελένη
•Νιάκα Χρυσούλα
•Νυσταζάκη Μαρία
•Παπαγεωργίου Δημήτριος
•Παπαδόπουλος Αθανάσιος
•Παρή Ειρήνη
•Σταθαρού Αγγελική
•Τσιδάμη Ευαγγελία
•Τσιμάρας Κωνσταντίνος
•Τσουκαλά Αικατερίνη

– Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής, με τα κάτωθι μέλη:
Ριζάβας Ιωάννης, Πρόεδρος
Αβραμίδης Γεώργιος
Λύτρα Αθανασία
Μάντζιαρης Νεκτάριος
Τζιάτζιος Αθανάσιος
– Διασυνδετικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, με τα κάτωθι μέλη:
Μαγγούλια Πολυξένη, Πρόεδρος
Καρβούνη Ανδρομάχη
Ριζάβας Ιωάννης
– Νοσηλευτική Εξαρτήσεων, με τα κάτωθι μέλη:
•Λίλου Μαρία, Πρόεδρος
•Αλεξοπούλου Νεκταρία
•Αμπλιανίτη Ευσταθία
•Αυγουστή Αρετή
•Βάππα Αγγελική
•Δεληκούρα Ελεούσα
•Θανοπούλου Κωνσταντίνα
•Ιωαννίδης Τιμολέων
•Καρασσαβίδου Άννα
•Κατσούλη Αλεξία
•Κινατίδη Παρθενόπη
•Κληρονόμου Ευγενία
•Μάλη Δέσποινα
•Μαρινάκου Μαγδαληνή
•Μωραΐτη Ιωάννα
•Πάλλη Ιωάννα
•Παπαδόπουλος Δημήτριος
•Παπαδόπουλος Παναγιώτης
•Σαρτζετάκης Κωνσταντίνος
•Σκορδά Γεωργία
•Σταυρόπουλος Βασίλειος
•Τάσση Αικατερίνη
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Τομέα και Απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΝΕ, δύναται να δημιουργηθούν κι άλλα Τμήματα του Τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο
http://enne.gr/nosileftikoi_epistimonikoi_tomeis
Η θητεία των μελών λήγει στις 09 Φεβρουαρίου 2019.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης
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Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στην
Διυπουργική επιτροπή για θέματα
εκπαίδευσης

Η

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συμμετέχει στην Διυπουργική επιτροπή για θέματα εκπαίδευσης των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της. Το επιμελητήριο θα εκπροσωπείται από τον κ.
Δάγλα Αριστείδη (Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε. – Μέλος της Επιτροπής)
και κ. Μπίζα Λάμπρου (Ταμίας Ε.Ν.Ε. – Αναπληρωματικό Μέλος της
Επιτροπής). Η Διυπουργική επιτροπή θα είναι αρμόδια για το συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην έρευνα και στην άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών
και άλλων επαγγελματιών υγείας.
Πιο αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση:
Συγκροτείται Διυπουργική Επιτροπή των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για το συντονισμό των
στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην έρευνα και στην άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και
άλλων επαγγελματιών υγείας και ορίζονται ως μέλη αυτής οι κάτωθι:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)., ως Συντονιστής, με αναπληρωτή στα καθήκοντα του Συντονιστή το ΣΦΗΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟ, Καθηγητή Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΗΛΙΑΝΑ, Ιατρός, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), με αναπληρωτή το ΝΤΟΥΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, Ιατρό, Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).
5. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οφθαλμίατρος, με αναπληρωτή το
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Παιδίατρο, ως εκπρόσωποι του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).
6. ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τομεάρχης Νοσηλευτικής, με αναπληρώτρια τη ΣΟΥΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α., ως εκπρόσωποι του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.).
7. ΣΦΗΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟ, Καθηγητής Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή το ΓΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α.,
με αναπληρώτρια τη ΤΖΙΑΦΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
9. ΛΙΚΙΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιπρύτανης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, με αναπληρώτρια τη ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ, Καθηγήτρια Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
10. ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Ιατρός, με αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-

ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ιατρό, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.).
11. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Καθηγητής Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α.,
με αναπληρωτή το ΣΙΑΣΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.).
12. ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Νοσηλευτής, με αναπληρωτή τον ΜΠΙΖΑ
ΛΑΜΠΡΟ, Νοσηλευτή, ως εκπρόσωποι της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).
13. ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή τον ΞΥΛΟΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.
14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με αναπληρώτρια τη ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΒΙΛΑΚΗ, Μέλος
Δ.Ε.Π., ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού
Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (Ο.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.).
15. ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Επισκέπτρια Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας-Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας, με αναπληρώτρια την ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Επισκέπτρια Υγείας του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου
Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ.).
16. ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος, με αναπληρωτή τον ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟ ΗΛΙΑ, Καθηγητή Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ).
Γραμματέας της εν θέματι Διυπουργικής Επιτροπής ορίζεται ο ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης,
Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια τη ΒΡΑΧΝΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία
υπηρετεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας.
Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στην παράγραφο 5 της αριθμ.
οικ. 4051/17.10.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 3723), όπως ισχύει.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής, αρχομένη από την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Απόφασης και στα μέλη της
δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Έναρξη του 1ου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος Ψυχιατροδικαστικής
Νοσηλευτικής

T

Το Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής του Επιστημονικού Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνει το 1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής, σε συνεργασία με
τη Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και την Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22/2/18 Ηθικές και νομικές προεκτάσεις της άσκησης του νοσηλευτικού λειτουργήματος: Τσιρώνης Ν.
1/3/18 Εισαγωγή στην ψυχιατροδικαστική επιστήμη: Δουζένης Α.
Ψυχιατροδικαστική νοσηλευτική εξειδίκευση: Ριζάβας Ι.
8/3/18 Ανίχνευση της βίας: Σπηλιοπούλου Χ.
15/3/18 Ψυχιατρικές διαταραχές & παραβατικότητα: Τσόπελας Χ. –
Πέτσας Δ.
22/3/18 Εκτίμηση και αντιμετώπιση επικίνδυνων ψυχιατρικών περιστατικών: Τζεφεράκος Γ.
29/3/18 Σεξουαλική παραβατικότητα: Ψαρρά Μ.Λ.
12/4/18 Τεχνικές αποκλιμάκωσης ασθενή σε ψυχοκινητική διέγερση
σε τμήμα οξέων περιστατικών: Μούγια Β. Πρόληψη αυτοκτονικότητας
κατά τη νοσηλεία ψυχιατρικών ασθενών: Πολυκανδριώτης Τ.
19/4/18 Συννόσηση & παραβατική συμπεριφορά: Τσακλακίδου Δ.
26/4/18 Νόμος 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»: Παπαγεωργίου Ε.

ατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας, Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. στην «Ψυχιατροδικαστική»
Μούγια Βασιλική:
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλος Π.Σ.
1ου Π.Τ. της ΕΝΕ, Πρόεδρος του Τμήματος Κλινικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας του Επιστημονικού Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της
ΕΝΕ, Μέλος του Επιστημονικού Τομέα Ψυχικής Υγείας της Ε.Ν.Ε.
Παπαγεωργίου Ελένη:
Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
Πέτσας Δημήτριος: Επιμελητής Ά ΕΣΥ, Φοιτητής Μ.Π.Σ. Ψυχιατροδικαστικής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί».
Πολυκανδριώτης Τζαννής:
Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, MSc, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
«Δαφνί», Μέλος Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., Μέλος Επιστημονικού Τομέα Ψυχικής Υγείας της Ε.Ν.Ε.
Ριζάβας Ιωάννης:
Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, Μ.Δ.Ε. Διασυνδετικής Ψυχιατρικής,
Φοιτητής Μ.Π.Σ. Ψυχιατροδικαστικής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», Πρόεδρος Τμήματος Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής
του Επιστημονικού Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της Ε.Ν.Ε.
Σπηλιοπούλου Χαρά:
Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής – Τοξικολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Τζεφεράκος Γεώργιος:
Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Θ.Μ.Υ. ΟΚΑΝΑ – Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος
Κλάδου Ψυχιατροδικαστικής της Ε.Ψ.Ε.
Τσακλακίδου Δόμνα:
Ψυχίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β’ Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γραμματέας της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας.
Τσιρώνης Νικόλαος:
Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, Μ.Δ.Ε. Ιστορίας Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου.
Τσόπελας Χρήστος:
Ψυχίατρος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ψ.Ν.Α «Δαφνί», Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας.
Ψαρρά Μαρί-Λουίζ:
Υποψήφια Διδάκτωρ, Κλινική Ψυχολόγος, Β’ Ψυχιατρική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Δουζένης Αθανάσιος:
Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχιατροδικαστικής, Διευθυντής Β’ Ψυχι-

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Νοσηλευτές, διαρκεί συνολικά 18 ώρες (9 μαθήματα των δύο ωρών) και η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Θα υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα (κάθε Πέμπτη) από τις 22 Φεβρουαρίου 2018 έως και τις 26 Απριλίου 2018 στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», (Οίκος Αδερφών, Αίθουσα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, 6ος
όροφος).
Ώρες μαθημάτων 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μοριοδοτούμενο
από την Ε.Ν.Ε., με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 90% των μαθημάτων. Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (25), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την κατάθεση της δήλωσης
συμμετοχής.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 21/02/2018,
στη Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. ή με φαξ: 210-3648049, ή με e-mail:
grammatiaene@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στα τηλ. 210-3648044 – 210-3648048,
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή επισκεφτείτε το www.enne.gr.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα της ΕΝΕ.

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας
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Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στο HEALTH
IT CONFERENCE 2018

K

Κατόπιν προσκλήσεως συμμετοχής επιτελικών στελεχών της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζο, το Επιμελητήριο
συμμετείχε στην ενότητα Διασυνοριακής Υγείας του συνεδρίου
HEALTH IT CONFERENCE 2018, με εκπροσώπους την κα Μηλάκα Μαρία και κ. Πολυκανδριώτη Τζαννή (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ν.Ε.). Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου και την ενεργό συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας, στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Οι ομιλίες ήταν επικεντρωμένες στις Διασυνοριακές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας, (Διασυνοριακή Περίθαλψη, Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας). Η θεματολογία των εισηγήσεων αφορούσε
την Πολιτική Διασυνοριακής Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ελ-

λάδα, την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση - το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας, το νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Ασφαλείας στην
Ηλεκτρονική Υγεία και την αποκτηθείσα διεθνή εμπειρία στην
υλοποίηση Διασυνοριακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από μια
ελληνική εταιρία. Οι εισηγητές ανέπτυξαν ενδελεχώς όλα τα
ισχύοντα δεδομένα, καθώς και όλες τις μελλοντικές εξελίξεις
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, οι οποίες με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες θα είναι εφαρμόσιμες στο προσεχές διάστημα στη χώρα μας.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος χαιρετίζει τις εργασίες του συνεδρίου και ευελπιστεί στην περαιτέρω επιστημονική συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας τόσο στον Τομέα
της Πληροφορικής της Υγείας, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο
πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Χορήγηση Ανθυγιεινού Επιδόματος

K

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Πρωτ. οικ. 2/93544/ΔΕΠ, με θέμα: «Παροχή οδηγιών», διευκρινίζεται ότι σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η αναφερόμενη στις ως άνω διατάξεις ημερομηνία, περί επιφύλαξης της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017, είναι ενδεικτική. Συνεπώς, οι Υπηρεσίες εκκαθάρισης των αποδοχών εξακολουθούν να
καταβάλλουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους υπάλληλους στο ίδιο ύψος με τους ίδιους
όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις.

http://enne.gr/wp-content/uploads/2018/02/7xdfh-akn.pdf
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Διεξαγωγή Προγράμματος
Επιμορφωτικών Σεμιναρίων από το
1ο Π.Τ. της ΕΝΕ Αττικής & Νήσων
του Αιγαίου

Σ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Νήσων του Αιγαίου, συνεχίζει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο την προαγωγή
της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης των Νοσηλευτών.
Δια της παρούσης, έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε για το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων που θα
διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2018 :

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 29/03/2018 Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ « Η ΕΛΠΙΣ », στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων- Μάρτιος 2018
1) «Βιοηθική και νομική ευθύνη των Νοσηλευτών».
Εισηγήτρια: κα. Βασιλική Μούγια.
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 7/03/2018 Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: ΨΝΑ«ΔΑΦΝΙ», στην Αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων του Νοσοκομείου.
2) « Λήψη αποφάσεων και ηγεσία».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Πιστόλας
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων : 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 22/03/2018 Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ », στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
3) «Μέθοδοι και μοντέλα υπολογισμού της στελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό».
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αβραμίδης

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά σεμινάριο, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ.

Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι δωρεάν και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές. Κάθε σεμινάριο
μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ.

Δηλώσεις συμμετοχής για κάθε σεμινάριο θα γίνονται δεκτές:
στη Γραμματεία της ΕΝΕ, ή με φαξ: 210-3648049, ή με e-mail:
grammatiaene@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 210-3648044
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή επισκεφτείτε το www.
enne.gr.
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Η Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντία Μπελαλή
Δημοσθένης Σαληκίδης
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Σεμινάρια & Πιστοποίηση γνώσεων
και δεξιοτήτων Η/Υ (αναγνωρισμένα
από το ΑΣΕΠ: Μεγάλη έκπτωση
για τα μέλη της Ε.Ν.Ε.

Η

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με τα ΚΔΒΜ
TASEIS, εξασφάλισε για όλα τα μέλη της Ένωσης καθώς και
για τους συγγενείς τους 1ου βαθμού, ειδική τιμή για ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ + ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ η οποία αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, έναντι εξαιρετικά χαμηλού τιμήματος,
που προσδιορίζεται στα 58 € ανά άτομο. Τα προγράμματα προετοιμάζουν για την απόκτηση της αναγνωρισμένης από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτής από τον ΑΣΕΠ πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, συμμετέχοντας σε εξετάσεις.
Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης2 Taseis υλοποιούν διαρκώς τμήματα MS Office τα οποία διεξάγονται σε πιστοποιημένες από τον
ΕΟΠΠΕΠ αίθουσες του, στο κέντρο της Αθήνας (Αιόλου 72) και
του Πειραιά (Διστόμου 7-9) αλλά και σε όλη την Ελλάδα μέσα
από εκπαιδευτικές συνεργασίες. Κάθε καταρτιζόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί και μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης,
ένα μεικτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στον ελεύθερο χρόνο του.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Πακέτο BASIC: Word, Excel, Internet
• 24 ώρες σε τάξη, μαθήματα και προσομοίωση.
• Πρόσβαση σε πλατφόρμα e-learning για παρακολούθηση μα-

θημάτων και εξάσκηση μέσω internet με προσωπικό κωδικό
πρόσβασης ισχύος ενός (1) έτους.
• Εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς επιπλέον κόστος (εγκεκριμένη
από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).
• Δωρεάν επανεξέταση σε όλες τις ενότητες.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (οικονομικά τακτοποιημένων)
μελών της ΕΝΕ και των φοιτητών της Νοσηλευτικής, θα στέλνονται στο info@enne.gr με την ένδειξη «πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ».
Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, στόχος και μέλημα της
ΕΝΕ, είναι να μπορέσουν τα μέλη και οι οικογένειές τους να
αναπτύξουν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον χειρισμό
καθημερινών εφαρμογών γραφείου (Word, Excel, Internet) και
να αποκτήσουν μόρια για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και κάθε
σχετική διαδικασία αξιολόγησης καθώς επίσης να βελτιώσουν
την θέση τους στην αγορά εργασίας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις
νοσηλευτών (Ιανουάριος Φεβρουάριος 2018)

ΤΕ Νοσηλεύτρια ζητά αμοιβαία μετάθεση
από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης προς τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων,
Τηλέφωνο: 6939701292, e-mail:eirini4ag@gmail.com
ΤΕ νοσηλεύτρια από το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ζητά αμοιβαία
για Κέντρα υγείας – Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης,
Τηλέφωνο: 6949134831
Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας
ζητά αμοιβαία προς Νοσοκομεία Ημαθίας κ γύρω νομούς,
Τηλέφωνο: 6974591896
Νοσηλεύτρια ΤΕ από Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά
προς Γ.Ν.Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα»,
Τηλέφωνο: 6971604965
Τ.Ε Νοσηλεύτρια από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη για το Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας,
Τηλέφωνο: 6938485445
ΤΕ Νοσηλεύτρια διορισμένη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» ζητεί αμοιβαία μετάθεση για το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Τηλέφωνο: 6940672707
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11ο Πανελλήνιο και 10ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό & Επαγγελματικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο Β’ Ανακοίνωση
Συνεδρίου Ε.Ν.Ε.

Η

Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Εργασιών: Η Οργανωτική &
Επιστημονική Επιτροπή του 11ου Πανελλήνιου και 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου (Ζάκυνθος 3 - 6 Μαΐου 2018) σας ενημερώνει ότι, λόγω
αιτημάτων συγγραφέων εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη την
επιβαρυμένη από άποψη φόρτου εργασίας περίοδο, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής εργασιών. Η τελική
ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 4η Μαρτίου 2018.
Ανακοίνωση και Πληροφορίες Μετακίνησης – Συνέδριο Ε.Ν.Ε.:
Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων στο συνέδριο,
η Γραμματεία της διοργανώτριας εταιρείας θα είναι στην διάθεση τους για την απρόσκοπτη μετακίνηση από και προς τη Ζάκυνθο. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης

τόσο αεροπορικώς όσο και οδικώς μέσω λεωφορείων.
Αεροπορική Μετακίνηση: Για τις ανάγκες μετακίνησης των
συμμετεχόντων στο συνέδριο, διατίθεται πτήση Charter με προορισμό τη Ζάκυνθο από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
Οδική Μετακίνηση: Δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης στους
συμμετέχοντες και οδικώς, μέσω λεωφορείων.
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε τους συνέδρους να
επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου είτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://enne2018.gr/
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