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Άνιση μεταχείριση 
φορολογουμένων Νοσηλευτών 

ΑΑναφορικά με το φορολογικό καθεστώς των μελών μας που 
αμείβονται με μπλοκάκι (θεσμό ήδη υποτιμητικό της επιστημο-
νικής τους ιδιότητας και του λειτουργήματος που επιτελούν), ως 
το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας και 
θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων τους, σας επιση-
μαίνουμε τα ακόλουθα:
Προσφάτως μας αναφέρθηκε από μέλη μας (διαπιστώθηκε 
κατά τη δήλωση του ΚΑΔ στο έντυπο Ε3) ότι οι νοσηλευτές 
σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/2015 δεν υπάγονται στα επαγγέλ-
ματα για “συμβουλευτικές υπηρεσίες” που αναφέρονται στον Ν. 
4172/2013 (πρώην ελευθέρια επαγγέλματα), ήτοι δεν υπάγονται 
στην περίπτωση στ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 και 
φορολογούνται σαν επαγγελματίες με εμπορική ιδιότητα κι όχι 
σαν μισθωτοί.
Ως γνωστόν, η δυνατότητα φορολόγησης ως μισθωτών παρέ-
χεται σε όσους αμείβονται με «μπλοκάκι», εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, ήτοι: 1. Οι φορολογού-
μενοι που αμείβονται με μπλοκάκι θα πρέπει να έχουν έγγραφη 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση έργου με τους εργο-
δότες τους, 2. Ο αριθμός των εργοδοτών δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τους τρείς ή αν τους υπερβαίνει, ποσοστό τουλάχιστον 

75% του ακαθάριστου εισοδήματος να προέρχεται από έναν ερ-
γοδότη. 3 Ο φορολογούμενος δεν θα πρέπει να διαθέτει επαγ-
γελματική εγκατάσταση, αλλά θα πρέπει να έχει δηλωμένη ως 
επαγγελματική του έδρα την οικία του.4. Δεν έχουν την εμπορι-
κή ιδιότητα. 5. Δεν έχουν εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Αναφορικά με την εμπορική ιδιότητα, τα επαγγέλματα που 
μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις κατά τα ανω-
τέρω είναι αυτά που δεν έχουν την ιδιότητα αυτή, ήτοι τα πα-
λαιότερα «ελευθέρια επαγγέλματα» του αρ. 48 παρ. 1.του Ν. 
2238/1994 (Ενδεικτικά μερικά επαγγέλματα από αυτά είναι του 
ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, ψυχολό-
γου, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, 
δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, 
χημικού, γεωπόνου, δημοσιογράφου, ξεναγού, μεταφραστή, 
καθηγητή ή δασκάλου, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων, 
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, διακοσμητή, οικονο-
μολόγου, προγραμματιστή, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή 
ή φοροτεχνικού, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και 
εμπειρογνώμονα.)
Σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο, την εμπορική ιδιότητα διατη-
ρούν οι παρακάτω επιχειρήσεις: Αγοράς προϊόντων, γης ή τέ-
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χνης με σκοπό τη μεταπώληση τους ως έχουν, ακατέργαστα, 
ή μετά από κατεργασία, είτε με σκοπό εκμίσθωσής τους (π.χ. 
λιανοπωλητές κλπ), προμήθειας δηλαδή ανάληψης υποχρέω-
σης παροχής αντικειμένου που θα αποκτηθεί αργότερα. Για πα-
ράδειγμα, προμήθεια κινηματογραφικών ταινιών από εταιρία, 
παραγγελίας, χειροτεχνίας, πρακτορείας, μετακόμισης – μετα-
φοράς, πλειστηρίασης, δημοσίων θεαμάτων, κολλυβιστικές ερ-
γασίες, τραπεζικές εργασίες, μεσιτείας, παροχής τουριστικού 
καταλύματος.
Όπως άλλωστε αναφέρεται στην ΠΟΛ 1097/12-2-2015 με 
θέμα: «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ 
και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013:
Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
ΠΟΛ.1120/25.4.2014, δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη 
(παρ.6 του παρόντος), οι αμοιβές, αντιπροσώπων, πρακτόρων, 
μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμ-
βασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς 
οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, 
πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, 
διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφα-
λιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες 
ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.), αμοιβές για υπη-
ρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που 
με το ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορι-
κές επιχειρήσεις.
Περαιτέρω, και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων 
της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, θεωρείται 
ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται 
στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές που καταβάλλονται 
εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοι-
χείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και 
πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις 
καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν 
ως ελευθέρια επαγγέλματα. Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που 
δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοι-
βές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, 
βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, 
άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, 
μηχανικού, τοπογράφου, χημικού,γεωπόνου, γεωλόγου, δα-
σολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου,Σχεδιαστή, δη-
μοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή 
δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή 
χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, 
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, 
σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικο-
νομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου 
επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολό-
γου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητι-
κού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευ-
τή, λογοπαθολόγου, και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που 
καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές 
γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κλη-
ρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.
Στην ανωτέρω ΠΟΛ έχουν ΕΚ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ θέλουμε να πι-
στεύουμε ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ παραλειφθεί οι Νοσηλευτές, με 
αποτέλεσμα την καταφανή αδικία εις βάρος τους και την δυ-
σβάσταχτη και άδικη φορολόγηση τους παρόλο που εργάζο-
νται εν προκειμένω με τους ίδιους ακριβως όρους με τους 
μισθωτούς.

Όλοι οι λοιποί επιστήμονες υγείας έχουν ρητά εξαιρεθεί από 
τα επαγγέλματα που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δύ-
νανται να φορολογηθούν ως μισθωτοί, νόμιμη δυνατότητα που 
οι Νοσηλευτές- επίσης επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας- 
αποστερούνται αδικαιολόγητα και αυθαίρετα.
Η βούληση του Νομοθέτη να θεωρήσει τους Νοσηλευτές που 
εργάζονται με μπλοκάκι ως μισθωτούς, προκύπτει σαφώς 
και από το ρυθμίζον συναφές ζήτημα άρθρο 39 παρ. 9 του 
ν.4387/2016 το οποίο δίνει τη δυνατότητα και σε Νοσηλευτές 
να ασφαλιστούν ως μισθωτοί με την απόδοση των ανάλογων 
ασφαλιστικών εισφορών.
Επειδή οι Νοσηλευτές που εργάζονται με το ανωτέρω σύστημα, 
στην ουσία απασχολούνται στους φορείς παροχής υπηρεσιών 
υγείας ως μισθωτοί, υπαγόμενοι στις εντολές και οδηγίες του 
εργοδότη.
Επειδή δια των ανωτέρω πράξεων και παραλείψεων παραβι-
άζεται κατάφωρα η αρχή της ισότητας.
Επειδή η αρχή της ισότητας καθιερώνεται στο άρθρο 4 § 1 Σ το 
οποίο ορίζει ότι, «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Η 
ισότητα αυτή ωστόσο γίνεται κατανοητή τόσο ως ισότητα εντός 
του νόμου και ως ισότητα έναντι του νόμου. Η ισότητα εντός του 
νόμου δεσμεύει τον νομοθέτη, ο οποίος κατά την θέσπιση νο-
μοθετικών ρυθμίσεων πρέπει να θεσπίζει κανόνες οι οποίοι δεν 
παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, ενώ η ισότητα έναντι του 
νόμου δεσμεύει την διοίκηση και τα δικαστήρια τα οποία υπο-
χρεούνται να εφαρμόζουν τον νόμο προστατεύοντας την ισότητα 
ανάμεσα στους πολίτες. Κατά το άρθρο 4 § 1 Σ, η ισότητα δεν 
γίνεται κατανοητή, ως τυπική και αριθμητική, όπως η ισότητα 
της ψήφου η οποία απορρέει από την αντιπροσωπευτική αρχή 
(άρθρο 51 § 2 Σ) αλλά ως ουσιαστική ή αναλογική. Έτσι ενώ η 
τυπική ή αριθμητική ισότητα επιβάλει την όμοια ρύθμιση ανό-
μοιων καταστάσεων (όλοι απολαμβάνουν το δικαίωμα μιας ψή-
φου, ασχέτως των κοινωνικών ή κοινωνικών τους διαφορών), η 
αναλογική ή ουσιαστική ισότητα επιβάλει την όμοια μεταχεί-
ριση των όμοιων και την διαφοροποιημένη μεταχείριση των 
ανόμοιων περιπτώσεων.
Επειδή οι λοιποί επαγγελματίες υγείας ρητώς δύνανται να 
φορολογηθούν ως μισθωτοί και μόνο οι Νοσηλευτές έχουν 
παραλειφθεί από την οικεία απαρίθμηση, κατά παράβαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Επειδή αποτελεί σοβαρό υποβιβασμό του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος η μη αναγνώριση της επιστημονικότητας αυτού, 
στην οποία στηρίζεται η εξαίρεση από την κτήση της εμπορικής 
ιδιότητας των άλλων επιστημόνων υγείας.
Συνεπεία των ανωτέρω σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια (έκδοση νέας ΠΟΛ ή διόρθωση αυτής, 
αλλαγές στα ζητήματα τα σχετικά με τον οικείο ΚΑΔ) για την 
άμεση άρση του νομικά και επιστημονικά παράδοξου της απο-
νομής της εμπορικής ιδιότητας μόνον στους Νοσηλευτές από 
όλους τους επαγγελματίες υγείας και την αποκατάσταση της 
πρόδηλης αδικίας και ανισότητας εις βάρος τους, με σκοπό 
την άμεση συμπερίληψή τους στους φορολογούμενους που 
δικαιούνται να φορολογηθούν ως μισθωτοί κατά το Νόμο 
4172/2013.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Προσφάτως η ΕΝΕ κατέστη αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με 
την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Φιλοξε-
νίας Προσφύγων στον Σκαραμαγκά.
Σύμφωνα με την επίμαχη καταγγελία, από τον Φεβρουάριο του 
έτους 2018, οπότε και αποχώρησαν από την συγκεκριμένη Δομή 
οι υπηρεσίες και το προσωπικό των ΜΚΟ και του Ερυθρού Σταυ-
ρού, παρουσιάζονται σημαντικές και συστηματικές ελλείψεις 
σε φάρμακα, ενώ το απασχολούμενο υγειονομικό προσωπικό 
στερείται βασικών υλικών πόρων και διευκολύνσεων, όπως π.χ. 
τηλέφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο, που είναι απαραίτητα για 
παράδειγμα για το κλείσιμο ραντεβού με παρόχους υπηρεσιών 
υγείας. Επιπλέον, συχνά η Δομή παραλαμβάνει φάρμακα από το 
ΚΕΕΛΠΝΟ, που έχουν λήξει, όπως αντικαταθλιπτικά και άλλα.

Επιπλέον, μεταξύ των 2.500 μεταναστών που διαμένουν εκεί, 
υπάρχουν πολλοί με χρόνια νοσήματα (διαβήτη, ψυχιατρικά και 
νευρολογικά νοσήματα κτλ) χωρίς να παρακολουθούνται δεό-
ντως και η πορεία της εξέλιξης της υγείας τους εναποτίθεται 
στην καλή προαίρεση ατόμων που δεν έχουν τα απαραίτητα επι-
στημονικά εφόδια για τον σκοπό αυτόν. Ενδεικτικά, αναφέρεται 
περιστατικό τοκετού στην εν λόγω Δομή, ο οποίος πραγματο-
ποιήθηκε από νοσηλευτές…Παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν 
καθημερινά στο ΚΦΠ Σκαραμαγκά.

Με άλλα λόγια, δυσχεραίνεται ή ακόμη καθίσταται αδύνατη η 
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας στους μετανάστες.
Σημειωτέον, ότι η ως άνω περιγραφόμενη κατάσταση τελεί σε 
γνώση της διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ, σύμφωνα πάντα με το πε-
ριεχόμενο της καταγγελίας.
Πέραν τούτων το απασχολούμενο υγειονομικό προσωπικό πα-
ραμένει απλήρωτο, καίτοι καλείται να εργαστεί κάτω από συν-
θήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Όπως πληροφορούμαστε παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και 
στις υπόλοιπες δομές της Αττικής που φιλοξενούνται πρόσφυ-
γες.
Ενόψει τούτων η ΕΝΕ θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση διερεύ-
νηση των ως άνω καταγγελλομένων από κάθε αρμόδιο προς 
τούτο φορέα, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
και να αποκατασταθεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
υγείας και στον τελευταίο συνάνθρωπό μας, που φιλοξενείται 
στην εν λόγω Δομή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας

Καταγγελίες για επικίνδυνες συνθήκες στο Κ.Φ.Π. Σκαραμαγκά - Επίκαιρη 
ερώτηση βουλευτών της ΝΔ για τα ληγμένα φάρμακα του δόθηκαν από το 

ΚΕΕΛΠΝΟ, στη δομή του Σκαραμαγκά

Π

Επίκαιρη ερώτηση βουλευτών της ΝΔ για τα ληγμένα φάρμακα του δόθηκαν 
από το ΚΕΕΛΠΝΟ, στη δομή του Σκαραμαγκά

Προς τους Υπουργούς Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής
Θέμα: Δόθηκαν ληγμένα φάρμακα σε πρόσφυγες στον Σκαρα-
μαγκά εις γνώσιν του ΚΕΕΛΠΝΟ;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, από τον Φεβρουάριο του 2018 – 
οπότε και αποχώρησαν από τη Δομή του Σκαραμαγκά οι υπη-
ρεσίες και το προσωπικό των Μ.Κ.Ο και του Ερυθρού Σταυρού 
– παρουσιάζονται σημαντικές και συστηματικές ελλείψεις σε 
φάρμακα, ενώ το απασχολούμενο υγειονομικό προσωπικό στε-
ρείται βασικών υλικών πόρων και διευκολύνσεων – όπως για 
παράδειγμα τηλέφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο που είναι 
απαραίτητα για παράδειγμα για το κλείσιμο ραντεβού με παρό-
χους υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελίες της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), συχνά η συγκεκριμένη 
δομή παραλαμβάνει φάρμακα από το ΚΕΕΛΠΝΟ, που έχουν λή-
ξει, όπως αντικαταθλιπτικά και άλλα., εις γνώσιν μάλιστα της 
διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ – τα οποία ευτυχώς οι νοσηλευτές δε 
χορήγησαν στους πρόσφυγες. Σύμφωνα με την Ε.Ν.Ε, μεταξύ 
των 2.500 μεταναστών που διαμένουν στην δομή του Σκαραμα-
γκά, υπάρχουν πολλοί με χρόνια νοσήματα (διαβήτη, ψυχιατρι-
κά και νευρολογικά νοσήματα κτλ) χωρίς να παρακολουθούνται 
δεόντως και η πορεία της εξέλιξης της υγείας τους εναποτίθε-
ται στην καλή προαίρεση ατόμων που δεν έχουν τα απαραίτητα 

επιστημονικά εφόδια για τον σκοπό αυτόν. Πέραν τούτων, το 
απασχολούμενο υγειονομικό προσωπικό παραμένει απλήρωτο, 
παρόλο που καλείται να εργαστεί κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
Παρόμοιες συνθήκες εργασίας επικρατούν και στις υπόλοιπες 
δομές της Αττικής που φιλοξενούνται πρόσφυγες.
Βάσει των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Είναι σε γνώση τους οι καταγγελίες της ΕΝΕ και τα δημοσι-
εύματα του τύπου; Αν ναι, για ποιους λόγους η διοίκηση του 
ΚΕΕΛΠΝΟ ενέκρινε την χορήγηση φαρμάκων που έχουν λήξει 
σε πρόσφυγες;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την ουσιαστική ιατρική 
φροντίδα των ασθενών στις προσφυγικές δομές;
3. Θα αποπληρώσει εγκαίρως το υγειονομικό προσωπικό που 
εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες στις δομές φιλοξενίας 
των προσφύγων; Ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας

Βασίλης Οικονόμου - Επικρατείας
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης - Β’ Αθήνας

Σοφία Βούλτεψη - Β’ Αθήνας

Π
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Παρακολουθούμε με απορία αλλά και με με-
γάλη ανησυχία τις αποσπασματικές κινήσεις 
των επιτελών του Υπουργείου Υγείας σχετι-
κά με την οργάνωση δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας, ακολουθώντας τα λάθη των προκατόχων τους. Από τους 
χειρισμούς των στελεχών που έχουν επιφορτιστεί με το έργο 
αυτό, προκύπτει μια ανεξήγητη απροθυμία να αξιοποιήσουν το 
τεράστιο γνωστικό φορτίο και την εμπειρία των νοσηλευτών της 
ΕΝΕ, στερώντας έτσι από το αισιόδοξο τούτο εγχείρημα πολύτι-
μα στοιχεία τεχνογνωσίας.

Παγκοσμίως, όπου η ΠΦΥ έχει ευδοκιμήσει, βασίζεται στο ότι 
στηρίχθηκε στην παρουσία των νοσηλευτών σε όλα τα επίπεδα 
της άσκησής της.

Με μια απλή αναζήτηση από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να βρει 
την αλήθεια, τα υποδειγματικά συστήματα ΠΦΥ της Γαλλίας, του 
Καναδά, της Αυστραλίας, της Αγγλίας και άλλων προηγμένων χω-
ρών, στηρίζονται πάνω στο πυκνό και εξειδικευμένο δίκτυο των 
νοσηλευτών, τόσο σε επιτελικό, όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.

Στην χώρα μας αντίθετα, παρατηρούμε μία ανεξήγητη και άγονη 

εμμονή στην χρησιμοποίηση μιας ειδικής ομά-
δας επαγγελματιών, των Επισκεπτών Υγείας, 
που δεν συναντιέται σε καμία άλλη χώρα ανα-

φορικά με τον  προπτυχιακό  τίτλο σπουδών τους, με τον ταυτό-
χρονο αποκλεισμό των Νοσηλευτών. Οι επανειλημμένες αναφο-
ρές μας και οι προσφορά βοήθειας από την ΕΝΕ προσκρούουν 
σε θύρες «μη ακουόντων», με πρόσφατο παράδειγμα το εθνικό 
σχέδιο των εμβολιασμών και πολλές ομάδες έργου από όπου οι 
νοσηλευτές δεν αξιοπιούνται, αδικαιολόγητα. Έστω λοιπόν και 
την «δωδεκάτη ώρα» αν θέλουμε να εδραιωθεί ένα άρτιο σύστη-
μα ΠΦΥ, οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Υγείας πρέπει να συμπε-
ριλάβουν άμεσα στο σχεδιασμό αυτόν τους Νοσηλευτές, και να 
προβούν στην άμεση σύσταση των νέων οργανισμών των ΥΠΕ, 
όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα η διοικητική δομή και διάρθρωση 
των δομών της ΠΦΥ, με αυτόνομες και ανεξάρτητες Νοσηλευτι-
κές Υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα είναι ημιτελείς απόπειρες ικανοποί-
ησης της ματαιοδοξίας ορισμένων εκπροσώπων αμφιλεγόμενων 
μεταρρυθμίσεων, καταδικασμένων να αποτύχουν.

Αριστείδης Δάγλας, 

Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν 
στεριώνει χωρίς Νοσηλευτές στο τιμόνι»

Π
Απολογισμός Συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 

και Υπουργό Υγείας της Μάλτας, κ. Chris Fearne

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης της Μάλτας, κ. Chris Fearne, προς το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, πραγ-
ματοποιήθηκε στις 11/07/2018, συνάντηση στην Πρεσβεία της 
Μάλτας. Το παρόν έδωσαν ο Πρέσβης της Μάλτας κ. Joseph 
Cuschieri και η Προϊσταμένη Κυβερνητικού Προσωπικού κα 
Carmen Ciantar.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σε θέ-
ματα ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας, αλλά και θεμάτων μεταξύ 
της ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας ανάμεσα στις δύο χώ-
ρες. Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά στα συστήματα νο-
σηλευτικής εκπαίδευσης, στην αναγκαιότητα για εξειδικευμένη 
νοσηλευτική εκπαίδευση, αλλά και στις αυξανόμενες ανάγκες 
κάλυψης θέσεων νοσηλευτών στις αναπτυσσόμενες υγειονομι-
κές υπηρεσίες της Μάλτας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα και 
τέθηκαν τα θεμέλια για στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουρ-
γείου Υγείας της Μάλτας και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
σε επίπεδο νοσηλευτικής τεχνογνωσίας και έρευνας, στο πλαί-
σιο της ολιστικής παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας 
προς τους πολίτες, σε όλα τα επίπεδα υγειονομικής φροντίδας. 
Ειδικότερα, έγινε μνεία στην προσπάθεια δημιουργίας ενός 
Κέντρου Αριστείας Επαγγελματικής Ηθικής στη Μάλτα με την 

υποστήριξη της Κυβέρνησης και πλήθους Ευρωπαϊκών Πανεπι-
στημίων και Οργανισμών μεταξύ των οποίων και η ΕΝΕ.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος χαιρετίζει την πρόσκληση του 
Υπουργού Υγείας και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Μάλ-
τας, κ. Chris Fearne και δηλώνει αρωγός σε μελλοντικές συ-
νεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και κράτη, με γνώμονα τον 
προσανατολισμό στην ενδυνάμωση του Ρόλου των νοσηλευτών 
σε όλα τα συστήματα υγείας παγκοσμίως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης  Αριστείδης Δάγλας
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Ενόψει της από 25-06-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (17η Τακτική Συνεδρίαση, Θέμα 1ο), 
δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η ένταξη υπαλλήλου – νοσηλεύτρι-
ας της οικείας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στην Ομάδα Ειδικευμένων 
Γιατρών της Ψυχιατρικής Κλινικής με τον τίτλο του Επιστημονικού 
Συνεργάτη, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη υπηρεσιακή μεταβολή είναι ομολογουμένως του-
λάχιστον πρωτότυπη, ενώ ακόμη αναζητείται το ακριβές νομοθετικό 
και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο, που προβλέπει την δυνατότητα διε-
νέργειας μιας τέτοιας μεταβολής. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό, ότι 
στο σχετικό Απόσπασμα Πρακτικών της επίμαχης συνεδρίασης του 
ΔΣ ουδεμία διάταξη μνημονεύεται, που να αποτελεί το έρεισμα της 
τελικώς ληφθείσας απόφασης.

Ειδικότερα θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι τόσο το ουσιαστικό κομ-
μάτι της απόφασης δεν φαίνεται να στηρίζεται σε συγκεκριμένη διά-
ταξη, όσο και η αρμοδιότητα του ΔΣ του νοσοκομείου δεν προκύπτει 
ότι θεμελιώνεται σε αντίστοιχη εξουσιοδοτική ρύθμιση. Υπ’αυτήν την 
έννοια η απόφαση είναι οπωσδήποτε παράνομη και ακυρωτέα, ενώ 
προέρχεται και από καθ’ύλην αναρμόδιο όργανο.

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι η συγκεκριμένη απόφαση 
του ΔΣ του νοσοκομείου αποτελεί εν τοις πράγμασι μια συγκαλυμ-
μένη μορφή μετάταξης υπαλλήλου, ιδίως κατά το μέρος που μετα-
βάλλεται πλήρως ο κλάδος, στον οποίο αντιστοιχούν τα καθήκοντα 
που καλείται πλέον να εκτελεί η εν λόγω υπάλληλος. Ωστόσο, όπως 
είναι γνωστό, για την διενέργεια οιασδήποτε μορφής μετάταξης 
απαιτείται η προηγούμενη εκφορά γνώμης του αρμοδίου υπη-
ρεσιακού συμβουλίου. Εν προκειμένω ουδέποτε υπήρξε εκφορά 
γνώμης από υπηρεσιακό συμβούλιο, ούτε, βέβαια, μνημονεύεται 
μια τέτοια γνώμη στο Απόσπασμα Πρακτικών. Κατά συνέπεια έχει 
παραβιαστεί και ουσιώδης διαδικαστικός τύπος, που καθιστά πα-
ράνομη και ακυρωτέα την επίμαχη απόφαση.

Πέραν των ως άνω ανυπέρβλητων και μη θεραπεύσιμων νομικών 
πλημμελειών της απόφασης, θα πρέπει να τονιστεί, ότι θεωρείται 
τουλάχιστον αδιανόητη και πάντως μη εξυπηρετούσα την εύρυθμη 
λειτουργία του νοσοκομείου η αποδυνάμωση της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας σε έμψυχο δυναμικό. Η επιλογή αυτή της διοίκησης του 
νοσοκομείου υποβαθμίζει τον ρόλο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
παραβλέπει τη νομοθετικά κατοχυρωμένη της ισοτιμία με την Ιατρι-
κή Υπηρεσία και βέβαια δεν διασφαλίζει την άμεση και αποτελεσμα-
τική παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας προς τους νοσηλευ-
ομένους ασθενείς από το αποδεκατισμένο νοσηλευτικό προσωπικό. 
Ενόψει τούτων το ΔΣ του νοσοκομείου όφειλε να μεριμνά για την 
αριθμητική ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού και όχι για την 
«εξέλιξη», όπως χαρακτηριστικώς αναφέρει η απόφαση, μιας 
συγκεκριμένης νοσηλεύτριας σε βάρος του δυναμικού της νοση-
λευτικής υπηρεσίας.

Εξάλλου, για την όποια «εξέλιξη» της συγκεκριμένης νοσηλεύτριας 
υπάρχει και η νόμιμη οδός, που της δίδει την δυνατότητα να αξιοποι-
ήσει οποιοδήποτε τυπικό προσόν της, ώστε να επιτύχει είτε την με-
τάταξή της, είτε την ένταξή της στον κλάδο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. Δεν 

νοείται, όμως, η «εξέλιξη» αυτή να υλοποιείται κατά τρόπο παράδο-
ξο και μη προβλεπόμενο νομοθετικώς από το ΔΣ του νοσοκομείου.

Συμπληρωματικά, αναφέρουμε ότι παρότι το Τμήμα έχει βάσει του 
οικείου οργανισμού τη δυνατότητα για τη νοσηλεία 20 ασθενών, 
αυτό το διάστημα νοσηλεύονται 30 ασθενείς, οι 20 από τους οποίους 
έχουν εισαχθεί με εισαγγελική παραγγελία κάτι που γι’ αυτούς που 
μπορούν να αντιληφθούν τους όρους, αποτελεί μέγιστη υποβάθμιση, 
τόσο για τους πολίτες που νοσηλεύονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη 
φάση της ζωής τους, όσο και για τους νοσηλευτές που εργάζονται 
κάτω από επιβλαβές και επικίνδυνες συνθήκες για την υγεία τους.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τη διοίκηση του νοσοκομείου να 
συμμορφωθεί με τη νομιμότητα και να ακυρώσει άμεσα την μνη-
μονευθείσα απόφαση του ΔΣ, επιστρέφοντας την νοσηλεύτρια στην 
υπηρεσία που ανήκει οργανικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης    Αριστείδης Δάγλας

Παράνομη η ένταξη Νοσηλεύτριας στην Ιατρική 
Υπηρεσία του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Ε
Ανακοίνωση για τις φονικές πυρκαγιές 

στην Αττική - Εθελοντική Συνδρομή 
Νοσηλευτών για Κάλυψη Υγειονομικών 

Αναγκών στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

Το ΔΣ της ΕΝΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων της, εκφρά-
ζουν τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των πυρόπλη-
κτων της Αττικής, για τον αδόκητο και μαρτυρικό θάνατο των 
συγγενών τους .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας 

Εθελοντική Συνδρομή Νοσηλευτών για Κάλυψη Υγειονομι-
κών Αναγκών στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο των αυξημένων 
αναγκών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες είχαν προκύψει 
από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και κατόπιν των 
πολλών αιτημάτων των μελών της για προσφορά εθελοντικής 
εργασίας, εξέδωσε πρόσκληση εθελοντικής συμμετοχής για 
την παροχή εθελοντικής εργασίας στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας 
και την ευρύτερη περιοχή.  Στην πρόσκληση συμμετείχαν νοση-
λευτές από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι παρείχαν 
ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους. Θα ακολουθήσει στο επόμενο 
τεύχος ειδική μνεία για τη αξιέπαινη προσφορά τους.
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Μετά από σχετικές καταγγελίες μελών μας, σας επισημαίνουμε 
ότι παρά την κοινοποίηση σε σας της εγκυκλίου του Υπουργεί-
ου Υγείας με Αρ.Πρωτ.Γ6α/Γ.Π.40234/29-5-2018 και ένδειξη 
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ», με θέμα:

«Έναρξη προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευ-
τικής περιόδου 2018-2019» αδικαιολογήτως δεν έχετε προβεί 
έως σήμερα στις επιβαλλόμενες από αυτή ενέργειες.

Κατά το περιεχόμενο της ως άνω εγκυκλίου: «Σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 
Α/217/85) οι Νοσηλευτές – τριες δύνανται να αποκτήσουν νο-
σηλευτικές ειδικότητες(Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρι-
κή και Ψυχικής Υγείας) και οι Επισκέπτες – τριες Υγείας μπο-
ρούν να αποκτήσουν την ειδικότητα της Ψυχικής Υγείας κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97(ΦΕΚ 
Α/165/97).

Μετά τα ανωτέρω και ενόψει της εκπαιδευτικής περιόδου 2018 
– 2019, που αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, παρα-
θέτουμε πίνακα (I) με τα προγράμματα των νοσηλευτικών ειδι-
κοτήτων που θα εφαρμόσουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με τις 
αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών.

Ως εκ τούτου πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέ-
ρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, που υπηρε-
τούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, ώστε 
να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ 
Β΄/106/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 

31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05), της Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 804) και Γ4α/Γ.Π.19631/2017 (ΦΕΚ Β΄1474) Απόφασης.

Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι θα πρέπει να ορίσετε καταλυ-
τική ημερομηνία μέσα στην οποία οι νοσηλευτές και οι επι-
σκέπτες υγείας πρέπει να υποβάλουν στις υπηρεσίες σας τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμό-
διες Υ.ΠΕ. στις οποίες υπάγονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα 
οποία θέλουν να εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές 
και επισκέπτες υγείας της υπηρεσία σας για να διαβιβάσετε 
έγκαιρα τους φακέλους και τις συνημμένες σ’ αυτούς γνωμο-
δοτικές αποφάσεις των Δ.Σ. των υπηρεσιών σας προκειμένου 
να προβούν στην επιλογή των ενδιαφερομένων για την παρα-
κολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων.»

Δυνάμει του παρόντος, ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των 
Νοσηλευτών της χώρας και θεσμικό όργανο προάσπισης των 
δικαιωμάτων τους, σας καλούμε όπως άμεσα συμμορφωθείτε 
με τις επιταγές της ως άνω εγκυκλίου και τη νομιμότητα, προ-
βαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αναπλήρωση 
των δύο μηνών που αδικαιολογήτως και μη σύννομα χάθηκαν, 
ώστε οι Νοσηλευτές να μην απωλέσουν παρανόμως και από 
αναίτια κωλυσιεργία το δικαίωμα παρακολούθησης των προ-
γραμμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης    Αριστείδης Δάγλας

ΟΚΑΝΑ: Παράνομος «αποκλεισμός» Νοσηλευτών 
από τα προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων 

εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019

Π
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Το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευ-
ση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: « Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου 
Νεοπλασιών», σε αντικατάσταση του Κέντρου Ελέγχου και Πρό-
ληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), με διάρκεια διαβούλευσης 
έως τις 07/09/2018.

Σε ότι αφορά τα άρθρα 24, 26, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
επισημαίνει τα ακόλουθα:
Άρθρο 24 – Επιστημονικό Συμβούλιο:

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων της, οι οποίες πηγάζουν πρωτίστως από τους σκο-
πούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 
2 του Νόμου 3252/2004 (επιστημονική προαγωγή μελών, προ-
αγωγή 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: «Συ-
γκρότηση Επιτροπών Επιστημονικών Τομέων»,

• Τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων,

• Το ακριβές απόσπασμα 2ου πρακτικού του Δ.Σ. (θέμα 8) από 
15/12/2017 με αρ. πρωτ. 1698/29-12-2017

• Το άρθρο 23 του Ν. 3252/2004, έχει συγκροτήσει τον Επιστη-
μονικό Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής, ως Ν.Π.Δ.Δ., ο οποί-
ος υφίσταται επισήμως με Αρ. Πρωτ. 314 – 09/03/2018, (ΑΔΑ: 
ΩΛΣΖΟΞΓ5-ΒΔ3) και περιλαμβάνει τα κάτωθι Τμήματα:

• Κλινικής Ογκολογικής Νοσηλευτικής,

• Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας,

• Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος από τον 
Επιστημονικό Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), ως Ν.Π.Δ.Δ., γεγονός το οποίο 
θα πρέπει να διορθωθεί, ώστε να υπάρχει ευνομούμενη εκπρο-
σώπηση από τον κλάδο των Νοσηλευτών.

Άρθρο 26 – Προσωπικό:

Στις θέσεις Νοσηλευτών περιλαμβάνεται μόνο η κατηγορία ΠΕ 
Νοσηλευτών, χωρίς να υπάρχει η κατηγορία των ΤΕ Νοσηλευ-
τών με διαζευκτικό (ή).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985 
(Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), «από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματι-
κός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους 
ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νο-
σηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών 
νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχο-
λών α, β, γ. Η έννοια του νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορίζε-
ται σύμφωνα με την 149 διεθνή σύμβαση εργασίας».

Συναφώς προβάλλεται, ότι δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 
3252/2004 συστήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δη 
ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των νοσηλευτών της χώ-
ρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα 
μητρώα της. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 3§2 
του Νόμου 3252/2004, «τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρε-
ωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νο-
σηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην 
Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελ-
φών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών 
ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, 
των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με 
τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες. στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) 
Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι ο νομοθέτης επιφυ-
λάσσει ή άλλως διασφαλίζει εν τοις πράγμασι το ίδιο καθεστώς 
μεταχείρισης για τους νοσηλευτές τόσο της κατηγορίας ΠΕ, όσο 
και της κατηγορίας ΤΕ. Η υποχρέωση αμφοτέρων, όπως εγγρα-
φούν στον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο – ΝΠΔΔ υποδηλώνει 
με ξεκάθαρο τρόπο, ότι υπάρχει σαφής πρόθεση εξομοίωσης 
αυτών εξ απόψεως επαγγελματικών προσόντων και εν γένει 
ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Ενόψει των παρα-
πάνω, η εισαγωγή οιασδήποτε μορφής διακρίσεως μεταξύ των 
μελών του ιδίου επαγγελματικού συλλόγου θεωρείται τουλά-
χιστον αδιανόητη ως αντιβαίνουσα την συνταγματική αρχή της 
ισότητας, που επιτάσσει την ίση μεταχείριση των διοικουμένων 
εκείνων, που τελούν υπό τις αυτές συνθήκες.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/
οικ.21795/18-06-2018 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, λαμβανομένης υπόψη και της πρόσφα-
της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξακολουθεί 
να υφίσταται η δυνατότητα πρόβλεψης των οικείων οργανικών 
διατάξεων περί διαζευκτικής κατάληψης των θέσεων ευθύνης 
από υπαλλήλους διαφορετικών κατηγοριών, χωρίς να προκύ-
πτει η υποχρέωση καθιέρωσης ενός γενικού προβαδίσματος 
υπέρ των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ.

Για τις προαναφερόμενες θέσεις της Ε.Ν.Ε., αλλά και για οποια-
δήποτε άλλη εποικοδομητική πρόταση – παρατήρηση, προς το 
Υπουργείο Υγείας, καλούνται όλοι οι Νοσηλευτές να συμμετέ-
χουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νό-
μου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: « Ίδρυση Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών», 
σε αντικατάσταση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), έως τις 07/09/2018, στον ακόλουθο σύν-
δεσμο – link: http://www.opengov.gr/yyka/?p=2680

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης    Αριστείδης Δάγλας

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και 
Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών χωρίς Εκπρόσωπο 

από την  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

T
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Βράβευση του Κύπριου 
Νοσηλευτή κ. Ιορδάνου 

Στέλιο για την Πρώτη θέση 
στα βραβεία «Patients Safety 
Awards – Recognizing and re-

warding excellence in 
healthcare», Manchester 2018

TΤην πρώτη θέση στα βραβεία «Patients Safety Awards – 
Recognizing and reward in excellence in healthcare», κατη-
γορία «Infection Prevention and Control», στο Manchester του 
Ηνωμένου Βασιλείου, κατέκτησε η Κύπρος με εργασία του κ. 
Στέλιου Ιορδάνους Νοσηλευτή της Β’ Μονάδας Εντατικής Θε-
ραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και Υποψηφίου 
Διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου.

Η εργασία του κ. Ιορδάνου με τίτλο: «Should CDC’s 
recommendations for promptly removing unnecessary central 
venous catheters be enhanced?», αφορά σε πρόταση για τον 
εμπλουτισμό των συστάσεων του Centres for Disease Control 
and Prevention σχετικά με την πρόληψη των λοιμώξεων που 
σχετίζονται με τη χρήση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα. 
Προτείνει ενίσχυση των οδηγιών με τη χρήση της τεχνικής πε-
ριφερικής αγγειακής προσπέλασης υπό υπερηχογραφική κα-
θοδήγηση, σε μια προσπάθεια να προληφθεί η χρήση, να μει-
ωθούν οι μέρες χρήσης και να αφαιρείται έγκαιρα ο κεντρικός 
φλεβικός καθετήρας σε ασθενείς με φτωχό περιφερικό φλεβι-
κό δίκτυο.

Η σημαντική επιστημονική διάκριση, τιμά ολόκληρη τη νοση-
λευτική κοινότητα στην Κύπρο και η Ένωση Νοσηλευτών Ελ-
λάδος εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια, ευελπιστώντας 
παράλληλα στην παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας τόσο 
στο προσεχές 19o Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ 
– ΕΣΥ (7-9/12/2018), όσο και στη δημοσίευση της επιστημονικής 
έρευνας στο Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Στις 25/6/2018 ο Μητροπολίτης Κινσάσα, Υπέρτιμος κι έξαρχος 
Κεντρώας Αφρικής κ. Νικοφόρος, επισκέφθηκε τα γραφεία του 
2ου ΠΤ της ΕΝΕ όπου συναντήθηκε με μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Σκοπός της επίσκεψής του ήταν η ενημέρωση των μελών για τις 
δράσεις που πραγματοποιεί η Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην περι-
οχή της ποιμαντορίας του. Ο Σεβασμιότατος κ. Νικηφόρος ενημέ-
ρωσε τους παριστάμενους για τη λειτουργία του κέντρου υγείας 
της ιεραποστολής και για την προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει 
με την ίδρυση και στελέχωση ενός νέου κέντρου υγείας, ενώ πα-
ράλληλα παρουσίασε το όραμά του για την ίδρυση πανεπιστημια-
κής νοσηλευτικής σχολής στην καρδιά της Αφρικής.

Το 2ο ΠΤ της ΕΝΕ εξέφρασε στον Σεβασμιότατο κ. Νικηφόρο τη 
διάθεσή του να ενισχύσει την προσπάθεια που επιτελείται στην 
Κεντρώα Αφρική και να συνδράμει τόσο μέσω αποστολών με τη 
συμμετοχή όσων συναδέλφων επιθυμούν, αλλά και στη δημιουρ-
γία και οργάνωση της Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακής Σχολής.

Στην πάντα κρίσιμη κι επίκαιρη κατάσταση στο χώρο της υγείας 
(σε Ελλάδα κι εξωτερικό), οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας, ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να μπορούμε με υπευθυνότητα, επαγγελ-
ματισμό και συνέπεια να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο 
συνάνθρωπο και να συμβάλουμε τα μέγιστα στην θετική έκβαση 
της υγείας του, ενώ παράλληλα να προάγουμε την νοσηλευτική 
επιστήμη. Για το λόγο αυτό η ΕΝΕ παραμένει αρωγός και στηρί-
ζει αδιακρίτως πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να απαλύνουν τον 
ανθρώπινο πόνο.

Επιπροσθέτως, μέσω και αυτής της συνεργασίας με την Μητρό-
πολη Κινσάσα, δίνεται η δυνατότητα – σε όσους συναδέλφους 
επιθυμούν – να παραμένουν ενεργοί νοσηλευτές, ακόμα και μετά 
τη συνταξιοδότησή τους, προσφέροντας τα μέγιστα, με πάθος και 
όραμα, τόσο στο συνάνθρωπό τους όσο και στην αναβάθμιση της 
νοσηλευτικής επιστήμης.

Επιθυμία του 2ου ΠΤ της ΕΝΕ είναι η διεύρυνση της συνεργα-
σίας και σε άλλους νοσηλευτικούς τομείς, ώστε το νοσηλευτικό 
λειτούργημα να πάρει τη θέση που του αξίζει εντός κι εκτός συ-
νόρων!

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ    Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ

Συνάντηση του Μητροπολίτη 
Κινσάσα, Υπέρτιμου κι έξαρχου 

Κεντρώας Αφρικής κ. Νικοφόρου, 
με μέλη του Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. 

της Ε.Ν.Ε.



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 11

Το Τμήμα Διασυνδετικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας του 
Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος, διοργανώνει το 2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δια-
συνδετικής Συμβουλευτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε 
Νοσηλευτές, διαρκεί συνολικά 16 ώρες (8 μαθήματα των δύο 
ωρών) και η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Θα υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη) από τις 18 
Σεπτεμβρίου 2018 έως και τις 6 Νοεμβρίου 2018 στο Γ.Ν.Α. «Ο 
Ευαγγελισμός» (Οίκος Αδερφών, Αίθουσα Νοσηλευτικών Ειδι-
κοτήτων, 6ος όροφος).

Ώρες μαθημάτων 13:00-15:00.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμ-
μετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μορι-
οδοτούμενο από την Ε.Ν.Ε., με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοση-
λευτικής Εκπαίδευσης.

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (25), θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, μεταξύ των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με την κατάθεση της δήλω-
σης συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 
14/09/2018: στη Γραμματεία της ΕΝΕ, 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 Ε.Ν.Ε..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας

T
Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας: 

2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διασυνδετικής 
Συμβουλευτικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

Ο Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος, διοργανώνει το 1ο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Ογκολογικής Νοσηλευτικής.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Νοση-
λευτές, διαρκεί συνολικά 12 ώρες (6 μαθήματα των δύο ωρών) 
και η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ. Θα υλοποιείται μία φορά 
την εβδομάδα (κάθε Τρίτη) από τις 18 Σεπτεμβρίου έως και τις 
23 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο «Γ. ΑΡΑΠΑΚΗΣ», της Γ’ Πανε-
πιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».

Ώρες μαθημάτων 14:00 μ.μ – 16:00 μ.μ.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι συμμε-
τέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μοριο-
δοτούμενο από την Ε.Ν.Ε., με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοση-
λευτικής Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 90% 

των μαθημάτων. Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμ-
μετεχόντων (25), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, 
σύμφωνα με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής, μεταξύ 
των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρα-
σκευή 07/09/2018, στη Γραμματεία της ΕΝΕ, ή με φαξ: 210-
3648049, ή με e-mail: grammatiaene@gmail.com. Για περισ-
σότερες 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 Ε.Ν.Ε

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης  Αριστείδης Δάγλας

Ο
Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής: 

1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ογκολογικής Νοσηλευτικής
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Στο πλαίσιο της συνέχισης του «Εθνικού Πιλοτικού Προγράμ-
ματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων 
Ατόμων-Ηπιόνη» για το έτος 2018 με προτεινόμενο θέμα: την 
«Πρόληψη των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος», η Ε.Ν.Ε. 
συμμετείχε κατόπιν προσκλήσεως, στην συνάντηση διαλόγου 
–διαβούλευσης του Υπουργείου Υγείας στις 10/7/2018, ως συ-
νεργαζόμενος Φορέας στη διαμόρφωση πλαισίου εργασίας και 
επικοινωνίας για το σχεδιασμό του εν λόγω προγράμματος.
Συγκεκριμένα η Ε.Ν.Ε. πρόκειται να συμβάλει στην επιτυχία του 
προγράμματος, μέσω της διαμόρφωσης και κατάθεσης προτά-
σεων που αφορούν στην:
• ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας 
που εργάζονται στην Π.Φ.Υ. και στις δομές της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης,
• ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων ηλικίας άνω 
των 55 ετών για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των καρκί-
νων του πεπτικού συστήματος,
• οργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων στην 
κοινότητα, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, μέσω της 
ενεργούς συμμετοχής των μελών της.
Εκπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. στην συνάντηση ήταν οι κα Αγορίτσα 
Κουλούρη και κα Μαρία Μηλάκα.

Απολογισμός Συνάντησης Προγράμματος 

ΗΠΙΟΝΗ 2018

Σ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ), το 1ο ΠΤ Αττικής και 
Νήσων του Αιγαίου, σε συνεργασία 
με την Ομάδα ΚΑΡΠΑ της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), διορ-
γανώνει ένα 4ωρο πρακτικό Σεμινά-
ριο Ανανηπτών Βασικής Υποστήρι-
ξης της Ζωής και χρήσης Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδιστή, πιστοποιη-
μένo από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Αναζωογόνησης (ERC) :

Α) Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 (15:30-20:00) και

Β)  Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 (15:30-20:00)

στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εται-
ρείας, Ποταμιάνου 6, 11528, Αθήνα, όπισθεν ξενοδοχείου Crown 
Plaza στην οδό Μιχαλακοπούλου.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι Νοσηλευτές 

μέλη της ΕΝΕ, που επιθυμούν να το 
παρακολουθήσουν, παρακαλούνται 
να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμ-
ματεία της ΕΝΕ. Δηλώσεις συμμετο-
χής για τα σεμινάρια θα γίνονται δε-
κτές, αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, 
ή με φαξ: 210-3648049, ή με e-mail: 
grammatiaene@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε με τη Γραμματεία στo τη-
λέφωνο: 210-3648044 τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες ή επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.enne.gr 
και www.hcs.gr.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ Αττικής

& Νήσων του Αιγαίου

Η Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντία Μπελαλή   Δημοσθένης Σαληκίδης

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: 
Σεμινάριο Ανανηπτών Βασικής Υποστήριξης της Ζωής 

και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή

Σ
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Ανακοίνωση Συγκρότησης Πολιτιστικού Τομέα Ε.Ν.Ε.

ΤΗ ΕΝΕ, θέλοντας να αναδείξει την πολύπλευρη διάσταση των 
Ελλήνων Νοσηλευτών και να δώσει τη δυνατότητα της δημό-
σιας προβολής του έργου τους, μέσα από την καλλιτεχνική του 
έκφραση, ανακοινώνει την προσεχή συγκρότηση του «Πολιτι-
στικού Τομέα των Νοσηλευτών».

Μέσα από τον «Πολιτιστικό Τομέα» της ΕΝΕ, οι Νοσηλευτές για 
πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα της οργανωμένης συλλο-
γικής έκφρασης της δημιουργικής τεχνοτροπίας και της αισθη-
τικής τους αντίληψης.

Η Τέχνη, μέσα από τη συνολική της θεώρηση, τις μορφές της, τις 
τάσεις και τις εναλλακτικές τεχνικές έκφρασής της, διαχρονικά 

παραστέκει τους λειτουργούς της και συνεγείρει το φιλότεχνο 
κοινό, σε ιδιαίτερα δύσκολες για τη κοινωνία περιόδους. Ένα 
ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων, αυτό-
νομα ή συνδυαστικά, θα επιφέρουν τη γόνιμη συνύπαρξη του 
λόγου και του έργου, της Επιστήμης και της Τέχνης και θα ανα-
δείξουν τις διαφορετικές και ποικίλες μορφές της πνευματικής 
υπόστασης των Ελλήνων Νοσηλευτών και των έργων τους.

Οι αιτήσεις εγγραφής στον Τομέα, θα ξεκινήσουν στα μέσα Σε-
πτεμβρίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας

Εδώ και πολλά χρόνια οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν μείζονα ρόλο 
στη διεκπεραίωση των χειρουργικών επεμβάσεων. Μέσω αυτών 
των συσκευών, παράγεται θερμότητα για να επιτευχθεί η σχάση 
των ιστών, ο περιορισμός της αιμορραγίας σε αγγεία και άλλες 
σχετικές λειτουργίες. Για πολλούς καρκινοπαθείς οι χειρουργικές 
επεμβάσεις είναι σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας 
τους. Μερικές επεμβάσεις είναι επιτυχείς με την πρώτη και ο ασθε-
νής θεραπεύεται. Όμως σε μερικές άλλες δεν αφαιρούνται όλα τα 
καρκινικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να επανυποβάλλεται ο ασθενής 
σε επέμβαση διότι τα εναπομείναντα κύτταρα εξελίσσονται σε νέο 
καρκινικό ιστό. Φυσικά, αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες για τον 
ασθενή, όπως ψυχολογικές, αισθητικές και οικονομικές εξαιτίας 
των κοστοβόρων θεραπειών και της ανικανότητας να επιστρέψουν 
στις δουλειές τους. Ακόμη, η πιθανότητα των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών είναι μία πρόκληση που οι χειρουργοί και ο ασθενής 
πρέπει να λάβουν υπόψιν. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ανε-
παρκούς τεχνολογίας. Τη δεδομένη στιγμή, οι χειρουργοί δε μπο-
ρούν να γνωρίζουν εάν αφαιρέθηκαν όλα τα καρκινικά κύτταρα με 
την πρώτη επέμβαση. Μία ρηξικέλευθη μέθοδος που αναμένεται 
να δώσει λύση στο πρόβλημα είναι το σύστημα του iKnife. Όταν 
«καίγεται» ένας ιστός (πχ μαστός) με την ηλεκτρική αυτή συσκευή, 
το σύννεφο καπνού που εκλύεται περιέχει ένα σύμπλεγμα μορίων 
από τα καμένα κύτταρα του ιστού αυτού. Έπειτα, μέσω ενός σωλή-
να, ο καπνός μεταφέρεται στον επεξεργαστή ιονισμένων κυττάρων 
(φασματο-γράφος μάζας / mass spectrometry), ένα μη-χάνημα 
που έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη σύσταση του καπνού και να 

αναγνωρίζει εάν ο ιστός που «κόβει» είναι καρκινικός ή υγιής. Τε-
λικώς, εμφανίζει το σχετικό μήνυμα στην συνδεδεμένη οθόνη. 

Ο αξιέπαινος εφευρέτης, ουγγρικής καταγωγής Zoltan Takats 
έθεσε σε εφαρμογή την ιδέα του το 2011 στο Imperial College 
London σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς χειρουργούς. Η 
επιστημονική ομάδα συνέλεξε διάφορα δείγματα καρκινικών 
κυττάρων από αρκετά χειρουργεία και με αυτά τα δεδομένα συ-
νέθεσε ένα σημαντικά μεγάλο σύνολο δεδομένων. Εν συνεχεία, 
ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο Τεχνητής Νοημοσύνης ο οποίος 
«εκπαιδεύτηκε» πάνω στο προαναφερθέν σύνολο δεδομένων 
και βάσει της γνώσης που απέκτησε έγινε ικανός να αναγνωρί-
ζει σε πραγματικό χρόνο εάν ο ιστός που αφαιρεί κάθε στιγμή 
ο χειρουργός είναι υγιής ή καρκινικός. Ο αλγόριθμος αυτός εν-
σωματώθηκε στη συσκευή iKnife.

Έρευνες συνεχίζουν να πραγματοποιούνται για την περαιτέρω 
βελτίωση του iKnife και την εφαρμοσιμότητα του σε περισσότε-
ρους τύπους καρκίνου. Ο Zoltan Takats και ο συνεργάτης του, 
David Phelps, σε κοινή τους δημοσίευση δήλωσαν ελπιδοφόρα 
πως το iKnife μελλοντικά θα αναγνωρίζει μεταλλάξεις στο DNA 
των κυττάρων σε αρχικό στάδιο, πριν ακόμα εξελιχθούν σε καρ-
κινικά. Αυτή τη στιγμή, η Τεχνητή Νοημοσύνη με τους επιστή-
μονες χειρουργούς χαρίζουν στην ανθρωπότητα ένα μέλλον με 
ευκολότερη και λιγότερο επώδυνη αντιμετώπιση για τον καρκί-
νο. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ευγνώμονες. 

Πηγή: Cancer Research UK

Οι Φοιτητές Νοσηλευτικής δίνουν  «Ρυθμό 
στην Υγεία»: 

iKNIFE: Το επαναστατικό χειρουργικό εργαλείο 
που πρόκειται να φέρει αλλαγές σε επεμβάσεις 

καρκίνου, (Κρούστη Αναστασία, Φοιτήτρια 
Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).

Ε
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
– Τμήμα Νοσηλευτικής – 

Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών

ΠΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διαχείριση Χρόνιων 
Νοσημάτων»
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχεί-
ριση Χρόνιων Νοσημάτων», με ειδικεύσεις: «Ογκολογική και 
Ανακουφιστική Φροντίδα», «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Δια-
βήτη» και «Νευροεπιστήμες». 
Αριθμός εισακτέων: 45 - Διάρκεια φοίτησης: Τέσσερα (4) 
εξάμηνα - Κόστος Διδάκτρων: 3.500€ - Υποβολή αιτήσεων: 30 
Ιουλίου 2018 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018 (θα δοθεί παράταση 
εγγραφών)
Αναλυτικά η προκήρυξη: http://enne.gr/14002

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κοινοτική Νοσηλευτι-
κή και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας
Πρόσκληση - Προκήρυξη
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική 
Δημόσιας Υγείας». 
Αριθμός εισακτέων: 15 - Διάρκεια φοίτησης: Τρία (3) εξάμηνα 
- Κόστος διδάκτρων: 510 € - Υποβολή αιτήσεων: 27 Αυγούστου 
2018 έως 23 Σεπτεμβρίου 2018.
Αναλυτικά η προκήρυξη: http://enne.gr/13988

Αιτήματα για αμοιβαίες 
μετατάξεις νοσηλευτών 

(Ιούνιος 2018)

1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε από Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ ζητά αμοιβαία μετά-
θεση για Γ.Ν Σερρών, Τηλ. Επικοινωνίας: 6948069160, email: 
vasiliki.pehlivanidou@gmail.com

2. Νοσηλεύτρια ΠΕ από Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών 
“Π. & Α. Κυριακού” ζητά αμοιβαία μετάταξη με συνάδελφο στο 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας “ο Άγιος Παντελεήμων».

3. Νοσηλεύτρια (ΠΕ) διορισμένη στο νοσοκομείο Θριάσιο Γ.Ν.Ε. 
Αττικής, ζητά αμοιβαία μετάταξη με συνάδελφο σε οποιοδή-
ποτε νοσοκομείο στο κέντρο των Αθηνών (Νοσοκομεία: Αγία 
Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού, Αλεξάνδρα, Έλενα, Αιγινήτειο, Αρε-
ταίειο, Ιπποκράτειο, Αγία Ελένη, Λαϊκό, Ευαγγελισμός, Γεν-
νηματά, Σωτηρία, Ελπίς, Άγιος Σάββας), Τηλ. επικοινωνίας: 
6980091868

4. ΔΕ Βοηθός Νοσηλεύτρια ζητά αμοιβαία μετάθεση από το 
Νοσοκομείο Μολάων Λακωνίας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο 
ή ΚΥ του Νομού Ηλείας,  Τηλ. Επικοινωνίας:6976162212.
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Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής
 της υπηρεσίας «Οργάνωση & Διαχείριση Συγκεκριμένων Λειτουργιών 
του 12ου Πανελλήνιου και 11ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και 

Επαγγελματικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

ΤΓια την επιλογή Αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «Οργάνωση 
& Διαχείριση Συγκεκριμένων Λειτουργιών του 12ου Πανελ-
λήνιου και 11ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και Επαγ-
γελματικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
(ΕΝΕ)», με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Προϋπολογισμός έργου: 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%)
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε), έχοντας υπ’ όψιν:
• Το Ν. 3252/2004 «σύσταση της Ε.Ν.Ε» όπως ισχύει,
• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
• Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’ ) άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του 
Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»,
• Το N. 4488/2017 (ΦΕΚ Α’ 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενί-
σχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων 
με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»,
• Το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/ 6-12-2016) «Απλοποίηση διαδι-
κασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων 
στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»,
• Το άρθρο 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) «Χω-
ρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
• Τα άρθρα 47, 118, 119 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-
2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονο-
μικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης 
και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο-
μικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,
• Την υπ’ αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) Απόφαση 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί 
έγκρισης “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για δι-
αδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών,
• Το ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους δι-
ατάκτες,
• Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής Δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
• Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα-
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α),
• Το Ν. 3329/2005 «Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α),
• Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες δι-
ατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007),
• Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της Διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
• Την από 28/6/2018 (θέμα 3) Απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ε.Ν.Ε περί έγκρισης για τη διενέργεια του παρό-
ντος διαγωνισμού,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την 
επιλογή Αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας «Οργάνωση & 
Διαχείριση Συγκεκριμένων Λειτουργιών του 12ου Πανελλήνιου 
και 11ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και Επαγγελματικού 
Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ)».
• Η καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος υποβολής των 
προσφορών είναι 4/9/2018, ώρα 14:00 στην έδρα της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδας στη διεύθυνση Βασ. Σοφίας 47 Αθήνα, 
Τ.Κ.:10676, Τηλέφωνο: 2103648044, Fax:2103648049.
• Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με 
ταχυδρομική επιστολή ή με courier που να απευθύνεται στην 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), με την προϋπόθεση 
όμως της έγκαιρης κατάθεσης στο Πρωτόκολλο πριν την παρα-
πάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
• Προσφορές που κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Ε.Ν.Ε. μετά 
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν 
λαμβάνονται υπόψη.
• Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5/9/2018 και ώρα 9:30 π.μ, 
στα γραφεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, από ορισθείσα 
επιτροπή αξιολόγησης.
• Δημοσίευση του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 
του Φορέα http://enne.gr/, στο πρόγραμμα Διαύγεια https://
diavgeia.gov.gr/f/enne, και στο ΚΗΜΔΗΣ.
• Η διαδικασία επιλογής του Αναδόχου και η εκτέλεση της υπη-
ρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/147 
Α/8-8-2016).
• Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το πε-
ριεχόμενο της Διακήρυξης παρέχονται μόνο γραπτώς μετά από 
αίτημα που υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύ-
θυνση: info@enne.gr ή μέσω fax στο: 2103648049 ή με υποβο-
λή γραπτού αιτήματος στο πρωτόκολλο της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν 
μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρού-
σας από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι επτά (7) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις 
παρέχονται γραπτώς και το αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρ-
θρο 121, Ν.4412/2016). Μετά την υποβολή των προσφορών, δι-
ευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας 
από τους προσφέροντες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.



Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής –  
Τμήμα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Νοσηλευτική Επιστημονική Ημερίδα 
Ανακουφιστικής Φροντίδας

*Η συμμετοχή στην Ημερίδα μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε.,                                                        
με 4 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Επιστηµονικός Τοµέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής
– ∆ηµόσιας Υγείας & Π.Φ.Υ. της Ε.Ν.Ε.

Σχολή Επιστηµών Υγείας και
Πρόνοιας - 

Τµήµα Νοσηλευτικής

15 Οκτωβρίου 2018 
Αμφιθέατρο Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

08:30 π.μ. - 13:30 μ.μ.

Δωρεάν Συμμετοχή*

Υπό την Αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

“BECAUSE I MATTER”


