
 
 

 
 

   

 
Ε.Ν.Ε. - Επετειακή Εκδήλωση για τα 25 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας 

Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 
 
 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής 

Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Ε.Ε.ΚΑ.Α.), η Ένωση Νοσηλευτών 

Ελλάδος, όντας προσκεκλημένη, παρευρέθηκε στην τιμητική δεξίωση, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2018 στο Σαρόγλειο Μέγαρο της Λέσχης 

Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα.  

Πλήθος ακαδημαϊκών εκπροσώπων, εξέχουσες προσωπικότητες από την 

Ιατρική και Νοσηλευτική επιστημονική κοινότητα, εκπρόσωποι επιστημονικών 

εταιριών, πανελλαδικά,  τίμησαν με την παρουσία τους, τη συγκεκριμένη 

εκδήλωση, αναγνωρίζοντας το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο της Ε.Ε.ΚΑ.Α., τόσο 

πανελλαδικά, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστικό σημείο της δεξίωσης, 

αποτέλεσε το ολιγόλεπτο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε και αναφερόταν στην 

πορεία της Ε.Ε.ΚΑ.Α., από την ίδρυση της έως και σήμερα. Ιδιαίτερη δε, ήταν η 

μνεία στους συντελεστές όλο αυτού του εγχειρήματος, κατά την πάροδο των 

χρόνων, μέσω των οποίων κατάφερε η Ε.Ε.ΚΑ.Α. να γίνει ένας επιστημονικός 

φορέας διεθνούς αναφοράς, με κύριο προσανατολισμό και χαρακτηριστικό, την 

συνεχιζόμενη ενδυνάμωση της διεπιστημονικότητας των μελών της, ώστε μέσα από 

τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας, να επιτυγχάνονται συνεχώς 

καινούργιοι στόχοι, προβάλλοντας παράλληλα την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συγχαίρει όλα τα Διοικητικά Συμβούλια από 

την ίδρυση της Ε.Ε.ΚΑ.Α. έως και σήμερα, για την αστείρευτη προσφορά τους στις 

επιστήμες της υγείας, αλλά και για την ποιοτική εκπαίδευση, την οποία 

προσφέρουν ανιδιοτελώς 25 χρόνια σε όλους τους επαγγελματίες υγείας της 

χώρας, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ποιοτικές επιστημονικά 

τεκμηριωμένες υπηρεσίες υγείας προς τους συμπολίτες μας. Επίσης, μέσω των 

40.000 νοσηλευτών, οι οποίοι αποτελούν το σώμα της, δηλώνει αρωγός στο 

επιστημονικό έργο της Ε.Ε.ΚΑ.Α., οπουδήποτε και οποτεδήποτε της ζητηθεί 

συνεισφορά.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε       

 Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Δημήτριος Σκουτέλης                                                                 Αριστείδης Δάγλας 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	                                     Αθήνα,  10/10/2018


