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Αντιποίηση του Νοσηλευτικού Τίτλου από  
το Δελτίο Τύπου  του Υπουργείου Παιδείας 

ΜΜε αφορμή το δελτίο τύπου της Υφυπουργού Παιδείας κ. 
Τζούφη μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους του ΕΣΑΝ, επι-
σημαίνουμε ότι στο κείμενο χρησιμοποιείται ο λανθασμένος 
και αδόκιμος όρος «ΔΕ Νοσηλευτές» αντί του ισχύοντος «ΔΕ 
Βοηθοί Νοσηλευτών» και μάλιστα σε δυο σημεία του δελτίου. 
Αν το εν λόγω έγγραφο συντασσόταν από κάποια άλλη υπηρε-
σία, δεν θα υπήρχε τόσο επιτακτικός λόγος ανησυχίας. Όταν 
όμως οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, του καθ’ ύλην 
αρμόδιου υπουργείου να ορίζει τους επαγγελματικούς τίτλους 
των πτυχιούχων όλων των βαθμίδων, διαπράττει (και μάλιστα 
δις) ένα τέτοιο ατόπημα, τότε ολόκληρη η νοσηλευτική κοινό-
τητα θα πρέπει να προβληματιστεί…

Καλούμε λοιπόν την κ. Υφυπουργό να διορθώσει την λανθα-
σμένη αυτή διατύπωση και να εκδώσει νέο δελτίο τύπου, μιας 
και δεν πρόκειται απλώς για μια γραμματικού τύπου αστοχία, 
αλλά για μια (έστω αθέλητη) χάλκευση του τίτλου σπουδών 
των 40.000 νοσηλευτών της χώρας.

Επιπλέον, για να διευκολύνουμε τους συντάκτες του δελτίου, 
θυμίζουμε ότι οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών προέρχονται από 
τις σχολές της μέσης εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ, ΕΠΑΛ) και ο τίτλος 
και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ορίζονται από το Π.Δ. 
201/2001, ενώ ο τίτλος των νοσηλευτών ορίζεται από τον νόμο 
1579/1985 και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από το Π.Δ. 

351/1989.

Τέλος, αναφερόμενοι στο θέμα της συνάντησης, θεωρούμε ότι 
η Πολιτεία πρέπει να χαράξει βαθιές γραμμές ξεκάθαρης πο-
λιτικής βούλησης για την άμεση εξομοίωση των πτυχιούχων 
ΤΕΙ με τους απόφοιτους των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων 
νοσηλευτικής που προκύπτουν με μια θαρραλέα νομοθετική 
ρύθμιση και να μην καλύπτεται πίσω από τις προτάσεις των 
κατά τόπους συγκλήτων και τις συντεχνιακές διαφορές των 
εκπροσώπων της παλιάς και της νέας εκπαιδευτικής συγκυ-
ρίας.

Οι νοσηλευτές της χώρας δεν πρέπει και δεν μπορούν να γί-
νουν αντικείμενο εμπαιγμού και πολιτικής εκμετάλλευσης 
από κανένα κόμμα. Η λύση είναι πλέον επιτακτική και πρέπει 
να δοθεί τώρα. Αν παραμείνει άλυτο ένα τόσο σημαντικό ζή-
τημα, τότε η εξαρχής θετική μεταρρύθμιση του κ. Γαβρόγλου 
αντί να ολοκληρωθεί με τρόπο αίσιο, θα καταστεί ανάπηρη και 
προβληματική.

Ένα αναμονή της διόρθωσης της  εννοιολογικής κακοποίησης 
του ως άνω αναφερόμενου τίτλου, παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για κάθε διευκρίνιση επί των τελευταίων παραγράφων.

Β. Προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (Νο. 03/2018).

Η ονοματοδοσία της Σχολής που θα ενταχθεί το τμήμα Νοση-
λευτικής δεν δύναται να επηρεάσει την υπόσταση και το περι-
εχόμενο της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Το τμήμα απονέμει και 
θα απονέμει πτυχίο, με πρόγραμμα σπουδών, στηριγμένο στις 
πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες, για την ανά-
κτηση του τίτλου του επιστήμονα επαγγελματία νοσηλευτή.

Παρόλα αυτά, η Γενική Συνέλευση του τμήματος, σεβόμενη 
της ανησυχίες νοσηλευτικής κοινότητας προτείνει η ονομασία 
της νέας σχολής που θα δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών και θα ανήκει το τμήμα Νοσηλευτικής να είναι:

«Σχολή Επιστημών Προαγωγής και Αποκατάστασης της Υγείας» 

Η Γενική Συνέλευση του τμήματος

Τοποθέτηση των μελών Δ.Ε.Π., της Γενικής 
Συνέλευσης του τμήματος Νοσηλευτικής 

Δυτικής Ελλάδος
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Αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας στους ωφελούμενους του ειδικού προ-
γράμματος ‘απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους 
ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικί-
ας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους 
φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 
(Α’ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα» 
( Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 52618/1218, ΦΕΚ Β 
4504 2018), ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευ-
τών της χώρας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ως άνω Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης, «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας καταβάλλεται στους ωφελούμενους σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ειδικές διατάξεις ως εξής:) εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών 
(ΠΕ Νοσηλευτικής, TE Νοσηλευτικής) και την κατηγορία TE 
Επισκεπτών Υγείας, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε Γενικά 
Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημια-
κά Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ),β) εκατόν πενήντα (150) ευρώ για 
τις κατηγορίες TE Νοσηλευτών, TE Τεχνολόγων Ιατρικών Ερ-
γαστηρίων και TE Επισκεπτών Υγείας οι οποίοι θα απασχολη-
θούν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),…»

Παρά τη ρητή παραπομπή της ανωτέρω διάταξης στις ΙΣΧΥΟΥ-
ΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ σχετικά με την καταβολή του επιδό-
ματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, στους δικαιού-
χους του επιδόματος, κατά παράβαση των διατάξεων αυτών, 
δεν έχουν περιληφθεί οι απασχολούμενοι στα Καταστήματα 
Κράτησης, Σωφρονιστικά και Αναμορφωτικά Καταστήμα-
τα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να μην τους 
καταβάλλεται το επίδομα, παρόλο που παρέχουν εργασία με 
τους ίδιους όρους και συνθήκες με τους λοιπούς ωφελούμε-
νους του προγράμματος των ίδιων ειδικοτήτων αλλά και τους 
μόνιμους εργαζομένους των ιδίων ειδικοτήτων.

 Ειδικότερα, στο άρθρο μόνο της υπ’ αριθ. οικ.2/16519/0022/24-
2-2012 ΦΕΚ 465 Β Κοινής απόφασης των Υπουργών Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ορίζεται: «1. 
Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ανά κατη-
γορία ως εξής: α) Κατηγορία Α` σε εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ…. 2. Στην κατηγορία Α` περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει-
δικότητες: α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργα-
στηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά 
σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και 
βοηθοί ασθενοφόρων – διασώστες και οι συντηρητές πει-
ραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοή-
θειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών 
Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία… δ) 
Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών κα-
ταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων…»

Παρά τη ρητή και σαφή αυτή πρόβλεψη, εντούτοις στην Υπουρ-
γική απόφαση που καθορίζει τους όρους απασχόλησης και 
τις αμοιβές των ωφελούμενων του προγράμματος δεν έχουν, 
εκ προφανούς παραδρομής, περιληφθεί οι Νοσηλευτές που 
εργάζονται στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, με αποτέλεσμα 
την προδήλως άνιση μεταχείρισή τους έναντι των συναδέρ-

Άνιση μεταχείριση Νοσηλευτών αναφορικά με 
την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας στους ωφελούμενους του 
ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 
άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών  

και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων

Α
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φων τους.

 Στην απόφαση με αριθμό 52618/1218, ΦΕΚ Β 4504 2018 επί-
σης δεν προβλέπεται δυνατότητα πραγματοποίησης εφημερι-
ών για τους Νοσηλευτές που απασχολούνται στα Σωφρονιστι-
κά Καταστήματα.

Η ανωτέρω περιγραφείσα πρακτική αποτελεί δυσμενή διά-
κριση, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με θεμελιώδεις συνταγ-
ματικούς κανόνες και δικαιώματα των εργαζομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος: 
«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου απο-
τελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον 
του νόμου». Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 Συντ.: «Η εργα-
σία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που 
μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των 
πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομέ-
νου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, 
ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης 
αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.: «Τα δικαιώματα του 
ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου 
και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την 
εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται 
να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκη-
σή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ 
ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορι-
σμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δι-
καιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε από το Σύνταγμα 
είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και 
να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».

Συνεπώς, δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα η διαφορετική 
μεταχείριση ουσιωδώς ομοίων καταστάσεων, ακόμη και εάν 
αυτή προβλέπεται από πράξεις του Νομοθέτη ή της κανο-
νιστικώς δρώσας Διοίκησης, διότι στην περίπτωση αυτή η 
δράση των εν λόγω οργάνων αντίκειται στο Σύνταγμα (ΣτΕ 
2860/93 ΤοΣ 20.441, ΑΠ 423/92 ΕλΔ 35.1021, ΑΠ(Ολ) 7/93 
ΕΔΚΑ 36.164, ΑΠ(Ολ) 1/91 ΔΕΝ 47.87, ΑΠ(Ολ) 913/80 ΤοΣ 
7.708), πλην αν η διαφορετική μεταχείριση δεν είναι αυθαί-
ρετη, αλλά επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος 
(ΣτΕ 1661/1980, ΑΠ(Ολ) 1336/85, ΑΠ 43/87, ΑΠ 5/82). Η συν-
δρομή των λόγων δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν 
τη διαφορετική μεταχείριση υπόκειται στον έλεγχο των Δι-
καστηρίων, τα οποία, κατά πάγια νομολογία, κρίνοντας αντι-
συνταγματική την εξαίρεση και εφόσον πρόκειται για παρο-
χή προβλεπόμενη από το νόμο που καθιέρωσε την εξαίρεση, 
επιδικάζουν την παροχή και σε αυτούς οι οποίοι αυθαιρέ-
τως εξαιρέθηκαν από την καταβολή της (ΑΠ 550/2001, ΑΠ 
1542/2001 ΕΕργΔ 2002.363, ΑΠ 779/1999, ΟλΑΠ 15/1999 ΝοΒ 
2000.456, ΟλΑΠ 12/1997 ΝοΒ 1998.40, ΑΠ 456/1999 ΕλΔνη 
1999.1726, ΑΠ 462/1999 ΕλΔνη 40.1727, ΣτΕ 466/1999, ΑΠ 
1806/1986 ΕΔΚΑ 1987.731).

Με βάση τις ως άνω διατάξεις του εθνικού Συντάγματος, έχει 
παγιωθεί νομολογία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται 

διαφορετική (δυσμενής) μεταχείριση εργαζομένων έναντι άλ-
λων, οι οποίοι εργάζονται με όμοιους όρους και συνθήκες 
εργασίας (λ.χ. Α.Π. 1666/2001, ΔΕΝ 2002.307, ΑΠ 635/1993, 
ΕΕΔ 1994.430, ΑΠ 211/1992, ΔΕΝ 1992.672).

Έτσι, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν απαγορεύει μόνο 
την άνιση μεταχείριση μεμονωμένων εργαζομένων, αλλά και 
την άνιση μεταχείριση κατηγοριών εργαζομένων (Λεβέντης, 
ΝοΒ 1992.53, Ζερδελής, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 
190 και ΔΕΝ 1997.1313, Κουκιάδης, Ατομικές εργασιακές σχέ-
σεις, σελ. 665, Γεωργιάδου, Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
εργαζομένων, σελ. 99).

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι δεν 
μπορεί να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς δι-
άκρισης εις βάρος των νοσηλευτών που απασχολούνται στο 
πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος σε Σωφρονιστικά Κα-
ταστήματα, παρέχοντας εργασία σε άκρως ανθυγιεινές και 
επικίνδυνες συνθήκες, όμοιες με των συναδέρφων τους, 
όπως προαναφέρθηκε.

Επειδή βασικότερη προϋπόθεση για την καταβολή του επι-
δόματος είναι η «προσφορά της ανθυγιεινής εργασίας κατά 
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση» με τις ειδικότητες που 
αναφέρονται στην ανωτέρω ΚΥΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται 
οι Νοσηλευτές.

Επειδή οι Νοσηλευτές που απασχολούνται δυνάμει του ανω-
τέρω προγράμματος στα Σωφρονιστικά Καταστήματα πραγ-
ματοποιούν κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ήτοι 
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας τους, νοσηλευτικές 
πράξεις σε χώρο που ρητά προβλέπεται ότι δικαιολογεί την 
καταβολή του επιδόματος.

Επειδή οι Νοσηλευτές αυτοί δικαιούνται το επίδομα επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο αποτελεί το αντι-
στάθμισμα για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και 
των πιθανών βλαβών της υγείας τους.

Επειδή από την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής της αρχής 
της ισότητας και της ειδικότερης έκφανσης αυτής, που είναι η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, επιβάλλεται η 
ίδια αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια 
για την άρση της ανισότητας και της ανεπίτρεπτης αδικίας 
εις βάρος των Νοσηλευτών που απασχολούνται δυνάμει του 
ανωτέρω προγράμματος στα Σωφρονιστικά Καταστήματα 
και την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας, αλλά και την παροχή της δυνατότητας πραγματοποί-
ησης εφημεριών, σε όλους τους Νοσηλευτές που εργάζονται 
σε αυτά, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της σύμβασης ερ-
γασίας τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Μετά από έγγραφη παρέμβαση της ΕΝΕ αμέσως μετά την έκ-
δοση της υπ’ αριθμ. Γ2α/65797/ΦΕΚ Β 5489/6-12-2018 Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Επέκταση της ειδικής 
άδειας μετ’ αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε 
περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ» δεδομένων των ερμηνευτι-
κών προβλημάτων που ανέκυψαν, εξεδόθη η υπ’ αριθ. Γ2α/
οικ.19064/12-3-2019 με ΑΔΑ: 6ΜΑ1465ΦΥΟ-ΠΙΤ εγκύκλιος 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή της υπ΄αριθ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-
2018 «Επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄αποδοχών του άρ-
θρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές 
μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» 
Κ.Υ.Α.»

Στην εγκύκλιο αναφέρεται: «Με αφορμή ερωτήματα που υπο-
βλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, μετά τη δημοσίευση της εν 
θέματι Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5489/Β΄/2018, 
Α.Δ.Α.:622Ε465ΦΥΟ-ΗΝΧ) διευκρινίζουμε τα κάτωθι: Η προ-
βλεπόμενη ειδική ετήσια άδεια χορηγείται σε όλους τους 
εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένου του επικουρικού 
προσωπικού και του προσωπικού των προγραμμάτων του 
ΟΑΕΔ), πλην ιατρών, που απασχολούνται στα συγκεκριμένα 
τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που προβλέ-
πονται στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., έως και ένα εξάμηνο 
μετά από την ημερομηνία που θεμελιώνεται το δικαίωμα λή-
ψης της άδειας (συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους 
και αποκλειστικής υπηρεσίας), έχοντας πάντοτε ως γνώμονα 
την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Δηλαδή, όσοι ερ-
γαζόμενοι είχαν συμπληρώσει ένα έτος συνεχούς, πλήρους 
και αποκλειστικής υπηρεσίας στα συγκεκριμένα τμήματα και 
ειδικές μονάδας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της εν 
λόγω απόφασης, δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας 
έως και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι δικαιούχοι της ειδικής είναι 
και: α) οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκομεί-
ου, καθόσον εντάσσονται στη λειτουργία των Χειρουργείων, 
β) όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν την πλήρη απασχό-
ληση σε ένα από τα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσο-
κομείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή 
και περισσότερα από αυτά (όπως τραυματιοφορείς) και γ) οι 
εργαζόμενοι στους υπερήχους.

Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο:

1. Η προβλεπόμενη ειδική ετήσια άδεια χορηγείται σε όλους 

τους εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένου του επικουρι-
κού προσωπικού και του προσωπικού των προγραμμάτων του 
ΟΑΕΔ), πλην ιατρών, που απασχολούνται στα συγκεκριμένα 
τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που προβλέ-
πονται στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.

2. Η άδεια χορηγείται έως και ένα εξάμηνο μετά από την 
ημερομηνία που θεμελιώνεται το δικαίωμα λήψης της άδειας 
(συμπλήρωση ενός έτους συνεχούς, πλήρους και αποκλειστι-
κής υπηρεσίας), έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την εύρυθμη 
λειτουργία του Νοσοκομείου.

3. Όσοι εργαζόμενοι είχαν συμπληρώσει ένα έτος συνεχούς, 
πλήρους και αποκλειστικής υπηρεσίας στα συγκεκριμένα 
τμήματα και ειδικές μονάδας κατά την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της εν λόγω απόφασης, ήτοι στις 6/12/2018 δικαιούνται 
να κάνουν χρήση της άδειας έως και το πρώτο εξάμηνο του 
2019.

Η απόφαση αυτή επομένως έχει αναδρομική ισχύ αναφορικά 
με την χορήγηση της άδειας του τελευταίου έτους προ της δη-
μοσίευσης της.

4. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας είναι και:

α) οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκομείου, κα-
θόσον εντάσσονται στη λειτουργία των Χειρουργείων,

β) όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν την πλήρη απασχό-
ληση σε ένα από τα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσο-
κομείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή και 
περισσότερα από αυτά (όπως τραυματιοφορείς) και

γ) οι εργαζόμενοι στους υπερήχους.

Παρέμειναν δυστυχώς αδιευκρίνιστα σημαντικά ζητήματα 
που είχαν επισημανθεί από την ΕΝΕ όπως ο καθορισμός των 
κριτηρίων και της διαδικασίας δυνάμει των οποίων θα χο-
ρηγείται η άδεια σε ψυχιατρικά τμήματα «που υποδέχονται 
τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά»- μιας και το εν λόγω πο-
σοστό τίθεται όλως αορίστως και χωρίς καμία περεταίρω εξει-
δίκευση, η μη συμπερίληψη στην ανωτέρω ΚΥΑ πρόβλεψης 
περί τμημάτων που λειτουργούν εντός μεγαλύτερων τμημά-
των, με διάταξη του Εσωτερικού Κανονισμού ή με καθιέρωση 
στην πράξη, ως υπο-μοναδες/ θάλαμοι/ σύνολο θαλάμων και 
η μη ρύθμιση του ζητήματος των ΤΕΠ των Κέντρων Υγείας

Για τα ζητήματα αυτά θα πραγματοποιηθούν νέες παρεμβά-
σεις προκειμένου να εκδοθεί νέα διευκρινιστική εγκύκλιος.

Για την διευκρινιστική εγκύκλιο: http://enne.gr/wp-content/
uploads/2019/03/6MA1465FYO-PIT.pdf

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την 
Ειδική Άδεια των Δέκα Ημερών - 

Άδεια Κλειστού Τμήματος

Μ
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της ότι 
μετά την άσκηση διαρκών πιέσεων προς το Υπουργείο Υγείας 
και την προετοιμασία διεκδίκησης του επιδόματος ενώπιον 
των αρμοδίων Δικαστηρίων, το ζήτημα επιλύθηκε νομοθετι-
κά και αποκαταστάθηκε η αντισυνταγματική, άδικη και άνιση 
μεταχείριση των Νοσηλευτών που εργάζονται στις ΤΟΜΥ και 
στην ΑΕΜΥ, οι οποίοι δεν λάμβαναν όλοι το επίδομα επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Νόμου 4600/2019 ΦΕΚ Α 43 
2019: «Στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται 
παράγραφος 14 ως εξής: 14. Η οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομι-
κών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 465) εφαρμόζεται κατ’ 
αντιστοιχία και στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας 
(Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), από την 
έναρξη της λειτουργίας τους. Το ίδιο ισχύει και για το προ-
σωπικό των Μονάδων Υγείας που ανήκουν στην Α.Ε.Μ.Υ. από 
τη δημοσίευση του παρόντος. Το προσωπικό των προηγού-
μενων εδαφίων εντάσσεται στην κατηγορία Α΄ της ανωτέρω 
απόφασης»

Με τη διάταξη αυτή χορηγείται επίδομα 150 ευρώ μηνιαί-
ως στο προσωπικό των ΤΟΜΥ, από την έναρξη λειτουργίας 
τους, ήτοι αναδρομικά, ενώ δικαιούχοι του ιδίου επιδόμα-
τος καθίστανται και οι εργαζόμενοι στις Μονάδες Υγείας 
της ΑΕΜΥ ΑΕ.

Η τελική μορφή του κειμένου, που αρχικώς δεν προέβλεπε 
αναδρομική καταβολή του επιδόματος και δεν περιλάμβανε 
το προσωπικό των Μονάδων που ανήκουν στην ΑΕΜΥ ΑΕ, 

είναι αποτέλεσμα του υπομνήματος και της παρουσίας της 
ΕΝΕ προς την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στην αρχική του μορφή το άρθρο είχε ως εξής: «14. Η 
οικ.2/16519/0022/24.02.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 
465) εφαρμόζεται και στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων 
Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38). Το 
προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου εντάσσεται στην κα-
τηγορία Α’ της ανωτέρω απόφασης».

Στο υπόμνημα της ΕΝΕ τονίστηκε ιδιαίτερα ότι είναι επιβε-
βλημένη η αναδρομική χορήγηση του επιδόματος στους 
Νοσηλευτές των ΤΟΜΥ από την έναρξη της σύμβασης εργα-
σίας εκάστου και προτάθηκε η προσθήκη ρύθμισης σχετικά 
με την χορήγηση του επιδόματος στο νοσηλευτικό προσωπι-
κό και τους διασώστες του ΕΚΑΒ, στο νοσηλευτικό προσω-
πικό του ΟΚΑΝΑ, το νοσηλευτικό προσωπικό της ΑΕΜΥ ΑΕ 
και του Νοσηλευτικού προσωπικού των ΜΚΟ που παρέχουν 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας και που έχουν ενταχθεί στο ενιαίο 
μισθολόγιο.

Πάγια θέση της ΕΝΕ είναι ότι όλοι οι νοσηλευτές που ασκούν 
εν τοις πράγμασι το νοσηλευτικό επάγγελμα, παρέχοντας 
νοσηλεία σε ασθενείς, δικαιούνται να λαμβάνουν το επί-
δομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης και προς 
αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσει να κινείται μέχρι 
την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας σε όλους τους Νοσηλευτές της χώρας.

Δικαίωση της Ε.Ν.Ε.: Χορήγηση του Επιδόματος 
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στους 

Νοσηλευτές των ΤΟ.Μ.Υ. και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Η

Σε συνέχεια του υπαρ. πρωτ. 9128 από 12/3/2019 εγγράφου, 

ενημερώνουμε ότι ορίζουμε ως κύριο μέλος της εν θέματι 

επιτροπής, την κ. Μαρία Μηλάκα, Νοσηλεύτρια MSc, μέλος 

του ΔΣ της ΕΝΕ, τον κ. Λάμπρο Μπίζα, Νοσηλευτή ΜSc, PhD 

© και Ψυχολόγο, ταμία του ΔΣ της ΕΝΕ.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες της επιτροπής.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Σκουτέλης Δημήτριος Δάγλας Αριστείδης

Ορισμός μελών της Ε.Ν.Ε. σε επιτροπές 
πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών»
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Αναφορικά με το ζήτημα της κατάληψης των θέσεων ευθύ-
νης στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων 
όλης της χώρας, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 124 
του Νόμου 4600/2019 (Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θε-
σμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεο-
πλασιών και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 43/09-03-2019), «Τα 
άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών των 
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η περί-
πτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής:

«Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ 
Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευ-
τικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά 
Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου 
αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοση-
λευτικής.

Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάλη-
ψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ 
Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν 
οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτι-
κής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».

Επί της ουσίας οι παραπάνω διατάξεις έρχονται να επαναλά-
βουν το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 103 παρ. 1 
του Νόμου 2071/1992, σύμφωνα με τις οποίες «Θέσεις διευ-
θυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της νοση-
λευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων 
υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με 
εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής 
στα οποία προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως».

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον πανηγυρικό 
τρόπο η σαφής βούληση του νομοθέτη περί της μη ύπαρξης 
προβαδίσματος μεταξύ των δύο κατηγοριών νοσηλευτών (ΠΕ 
και ΤΕ), προκειμένου περί της κατάληψης των οικείων θέσεων 
ευθύνης.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 
124 του Νόμου 4600/2019, καθίσταται σαφής η αναμφισβήτητη 
διάκριση μεταξύ των Νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΠΕ και ΤΕ) από τους Βοηθούς Νοσηλευτών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι αδυνατούν να καταλαμβάνουν θέ-
σεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ανατρέχοντας στην οικεία αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει 
τις ως άνω διατάξεις, διαβάζουμε τα ακόλουθα :

«Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου 

να αντιμετωπισθεί ενιαία και για το σύνολο των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. της χώρας το θέμα της κατάληψης θέσης ευθύνης 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθόσον έχουν διαπιστωθεί 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των Νοσοκομείων. Ειδικότερα, σε 
ικανό αριθμό Νοσοκομείων δεν υφίσταται η πρόβλεψη για 
την κατάληψη θέσεων ευθύνης από ΠΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ 
Νοσηλευτικής δίνοντας μόνο τη δυνατότητα να προΐστανται 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής ενώ, παράλληλα, σε 
οργανισμούς άλλων Νοσοκομείων υφίσταται η δυνατότητα 
κατάληψης θέσεων ευθύνης, τόσο από υπαλλήλους του κλά-
δου ΠΕ Νοσηλευτικής, όσο και από υπαλλήλους του κλάδου 
ΤΕ Νοσηλευτικής. Στην τελευταία περίπτωση Νοσοκομείων 
μπορεί να εφαρμοστεί η διαζευκτική δυνατότητα κατάληψης 
θέσεων ευθύνης, μέσω της χρήσης της διάταξης του άρθρου 
26 του ν. 4272/2014, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις Νοσο-
κομείων δεν δύναται να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη 
έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της δια-
ζευκτικής επιλογής. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση 
έρχεται να θεραπεύσει αυτήν την κατάσταση, έτσι ώστε η 
διαζευκτική επιλογή να ισχύσει για το σύνολο των Νοσοκο-
μείων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σε αρκετούς οργανισμούς 
Νοσοκομείων η μη πρόβλεψη κατάληψης θέσης ευθύνης 
νοσηλευτικού τμήματος από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ 
Μαιευτικής για την κάλυψη των Μαιευτικών/Γυναικολογικών 
Τμημάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται δυσλειτουργία και 
δυσχέρεια τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στο επιτε-
λούμενο έργο των τμημάτων αυτών. Άλλωστε, η προτεινόμε-
νη ρύθμιση ταυτίζεται με το πνεύμα της διάταξης του άρθρου 
103 του ν. 2071/1992 (Α΄123), όπου ορίζεται ότι «Θέσεις δι-
ευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων …… καταλαμβάνονται 
από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ,……..». Στο ίδιο δε, άρθρο ρυθμί-
ζεται και το θέμα των Μαιευτικών Τμημάτων».

Οριστική η μη ύπαρξη προβαδίσματος μεταξύ  
Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτών με τον νόμο 4600/2019

Μ
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Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
στο Δημαρχείο της Ελευσίνας με τους αντιπροσώπους της 
Δημοτικής Αρχής, κ.κ. Χρήστο Δεδεηλίας και Γιάννη Γιαννί-
κο (Πρόεδρος & Μέλος από το ΣΔΚ-Ε), Κωνσταντίνα Μαρού-
γκα και Σοφία Λινάρδου (Πρόεδρος & Αντιπρόεδρος από την 
ΚΕΔΕ), κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Χρήστου Δεδεηλία, με 
σκοπό τον προγραμματισμό της διεξαγωγής του Προγράμμα-
τος Πρόληψης, Αγωγής & Προαγωγής Υγείας για τους δημό-
τες της Ελευσίνας.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει τους εκπροσώπους της Δημο-
τικής Αρχής, για το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 
δημότες της πόλης, στο πλαίσιο της υιοθέτησης υγιών συμπε-
ριφορών, με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού σε 
ατομικό – οικογενειακό – κοινοτικό επίπεδο.

Η Ε.Ν.Ε. ως Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τους σκοπούς της και 

με τη συνεχή εθελοντική συμμετοχή των 40.000 μελών της, 
συνεχίζει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των Ο.Τ.Α. για την 
οργάνωση και διεξαγωγή αντίστοιχων Προγραμμάτων Πρόλη-
ψης, Αγωγής & Προαγωγής Υγείας, συμβάλλοντας με αυτό τον 
τρόπο στην προάσπιση της Υγείας όλων των πολιτών.

Στις 31 Μαρτίου 2019, διεξήχθη στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, η τελετή βράβευσης Φορέων 
για την εθελοντική προσφορά τους, προς τους δημότες του 
Δήμου Παλλήνης, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης και 
ευαισθητοποίησης. Κατά τη διάρκεια της τελετής και μεταξύ 
άλλων φορέων, βραβεύτηκε η Ε.Ν.Ε. για τη συμμετοχή της 
στα υγειονομικά δρώμενα του Δήμου, μέσω της διεξαγωγής 
του Προγράμματος Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής υγεί-
ας Α.Μ.Π.Α., το οποίο διεξήχθη σε εθελοντική βάση, από τις 
10/12/2018 έως 18/03/2019 και περιελάμβανε ενημερωτικές 
ομιλίες σε καίρια υγειονομικά θέματα υγείας, απευθυνόμενη 
στο γενικό πληθυσμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει το Δήμαρχο 
Παλλήνης κ. Αθανάσιο Ζούτσο, την Αντιδήμαρχο Περιβαλλο-
ντικής Πολιτικής και Εποπτείας Δημόσιας Υγείας κ. Καλλιό-
πη Ζινέλη και όλους τους συντελεστές στο Δήμο Παλλήνης 
για την άψογη οργάνωση και εποικοδομητική συνεργασία για 
τη διεξαγωγή του προγράμματος. Παράλληλα, δηλώνει αρω-
γός μέσω των 40.000 μελών της, σε όλες τις δραστηριότητες 
υγείας του Δήμου, έχοντας ως σκοπό την προάσπιση και την 
προαγωγή της υγείας των πολιτών σε επίπεδο Δημόσιας και 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει τα μέλη της: Αθανασίου Ιωάννα, 
Βούλγαρη Αικατερίνη, Γρηγοροπούλου Μαρία, Δελλή Γε-
ώργιο, Θώμου Βασιλική, Κουλούρη Αγορίτσα, Κωτούλα 
Φωτεινή, Μηλάκα Μαρία, Μπατίκα Πελαγία, Παλάζη Χρυ-

σούλα, Πολυκανδριώτη Τζαννή, Πράπα Παρασκευή, Σμυρ-
λή Ελένη, Τσιάπα Χριστίνα, Τσιχλακίδου Αναστασία, Φούγια 
Ευαγγελία, για την εθελοντική συμμετοχή και την εξαίρετη 
επιστημονική παρουσία τους στο πρόγραμμα. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Βράβευση της Ε.Ν.Ε. από το Δήμο Παλλήνης για το Πρόγραμμα 
Πρόληψης, Αγωγής & Προαγωγής Υγείας (Α.Μ.Π.Α.)

Σ

Πρόγραμμα Πρόληψης, Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας 
της Ε.Ν.Ε., σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας

Τ
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Στις 19 Μαρτίου 2019, διεξήχθη στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, η 
5η Νοσηλευτική Ημερίδα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου: «Όραμα – Προτυποποίηση -Αποτελεσματικότητα», η 
οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Ε.Ν.Ε., με παράλληλη χορή-
γηση Μονάδων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. 
Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. εκπροσώπησαν ο κ. Γεώργιος Αβραμίδης 
(Οργανωτικός Γραμματέας της Ε.Ν.Ε.) και ο κ. Τζαννής Πολυ-
κανδριώτης (Μέλος Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.).

Η δομή του επιστημονικού προγράμματος, καθώς και το επι-
στημονικό κύρος των Προεδρείων, Ομιλητών, και Σχολιαστών, 
ανέδειξε τόσο το υψηλό εξειδικευμένο επιστημονικό επίπεδο, 
όσο και τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ 
των επαγγελματιών υγείας, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και 
παροχής υγειονομικής φροντίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα, αποτέλεσε το επιστημονικό δρώμενο «Κωδικός Μπλε», 
το οποίο παρουσιάστηκε μέσω βιωματικής προσομοίωσης σε 

αληθινό χρόνο, αποτυπώνοντας αρχικά την λανθασμένη προ-
σέγγιση και κατόπιν την ορθή εφαρμογή του «Κωδικού Μπλε», 
από τη διεπιστημονική ομάδα των επαγγελματιών υγείας στην 
κλινική πράξη.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει ιδιαιτέρως τη Διευθύντρια Νο-
σηλευτικής Υπηρεσίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου κα Βουτουφιανάκη Ιωάννα, καθώς και όλους τους 
Νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας και συντελεστές, οι οποίοι 
συνεργάστηκαν αρμονικά, για τη διεξαγωγή της 5ης Νοση-
λευτικής Ημερίδας, κάνοντας πράξη το κεντρικό μήνυμα της, 
«Όραμα – Προτυποποίηση – Αποτελεσματικότητα». Παράλλη-
λα, δηλώνει αρωγός σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότη-
τες του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Όπως είναι ήδη γνωστό, με την θέση σε ισχύ από την 1η-01-
2016 των διατάξεων του Νόμου 4354/2015 περί του ενιαίου 
μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά οι 
προϊστάμενοι των νοσηλευτικών τμημάτων των νοσοκομείων 
όλης της χώρας ορίστηκε να λαμβάνουν επίδομα θέσης ευ-
θύνης χαμηλότερο κατά σαράντα (40) ευρώ του αντίστοιχου 
επιδόματος που λαμβάνουν οι λοιποί τμηματάρχες.

Ευθύς εξαρχής η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, με αίσθημα ευθύνης απέ-
ναντι στα μέλη της νοσηλευτικής κοινότητας, αποφάσισε να 
αντιδράσει, κινούμενη δικαστικώς. Ο δικαστικός αγώνας είχε 
επιτυχή κατάληξη με την έκδοση της από 18-04-2018 Απόφα-
σης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 
οποία αναγνωρίστηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι 
και οι προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων θα πρέπει 
να λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, αντί 
του ποσού των 250 ευρώ που ελάμβαναν, με βάση τις διατά-
ξεις του ισχύοντος ενιαίου μισθολογίου, οι οποίες και κρίθη-
καν αντισυνταγματικές.

Η συγκεκριμένη δικαστική επιτυχία άνοιξε διάπλατα τον δρό-

μο για την αναδρομική δικαστική διεκδίκηση από τους προ-
ϊσταμένους νοσηλευτικών τμημάτων της μηνιαίας διαφοράς 
των 40 ευρώ στο επίδομα θέσης ευθύνης. Η εν λόγω αναδρο-
μική διεκδίκηση συντονίστηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο από την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με την κατάθεση ομαδικών αγωγών 
σε ολόκληρη την χώρα.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει, ότι ήδη εκδόθηκε η πρώτη θετική δικαστική απόφαση 
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου, που επιδικάζει το 
χρηματικό ποσό των περίπου χιλίων (1.000,00) ευρώ στους 
προϊσταμένους των νοσοκομείων Άργους και Ναυπλίου.

Αναμένοντας την έκδοση πολλών αντίστοιχων δικαστικών 
αποφάσεων από όλα τα Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας, η 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και τα όργανα διοίκησής της δεν μπορούν παρά 
να αισθάνονται απόλυτη δικαίωση για την ευόδωση του αγώνα 
τους. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει το μέγεθος της συνέπειας 
των λόγων και των έργων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έναντι των νοση-
λευτών, ενώ μας γεμίζει δύναμη και ελπίδα για την συνέχιση 
της συνδικαλιστικής μας δράσης.

Ο

Σ

Δικαστική Δικαίωση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. περί του 
ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων

Υπό την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε. 
η 5η Νοσηλευτική Ημερίδα του 
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου: «Όραμα Προτυποποίηση 
Αποτελεσματικότητα»
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Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α50 2019) ο Νόμος 4604/2019 με το 
άρθρο 134 του οποίου τροποποιήθηκαν οι μεταβατικές διατά-
ξεις του Νόμου 4589/2016 σχετικά με το προσόν της παιδαγω-
γικής επάρκειας για την πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π.

Σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 4: « Η περίπτωση δ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) 
Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για το 
διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υπο-
ψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδα-
γωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους 
υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-

ματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώ-
νονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 
ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την παράγραφο 
6 του άρθρου 62…»’

Με την τροποποίηση αυτή αίρεται η άνιση μεταχείριση των 
Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ αναφορικά με το προσόν της παιδα-
γωγικής επάρκειας και οι υποψήφιοι σχολικοί Νοσηλευτές 
εξαιρούνται ρητά από την ανωτέρω μεταβατική διάταξη που 
στην αρχική της μορφή έδινε το δικαίωμα στους Νοσηλευτές 
ΠΕ χωρίς παιδαγωγική επάρκεια να καταταγούν μαζί με τους 
Νοσηλευτές ΤΕ με παιδαγωγική επάρκεια και να επιμορφω-
θούν υποχρεωτικά εντός δύο ετών από το διορισμό τους.

Σ

Δ

Νοσηλευτική Ημερίδα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών: 
«Υποστηρίζοντας την Υγεία σε Δύσκολες Εποχές»

Καθιέρωση Παιδαγωγικής Επάρκειας ως προσόν 
Διορισμού όλων των Σχολικών Νοσηλευτών

Στις 29 Μαρτίου 2019, διεξήχθη στη Λέσχη Αξιωματικών Ενό-
πλων Δυνάμεων, η Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα «Υποστηρί-
ζοντας την Υγεία σε Δύσκολες Εποχές», η οποία διοργανώθηκε 
από την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α), με παράλληλη χορήγηση Μονά-
δων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.). Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. εκπροσώ-
πησαν ο κ. Αριστείδης Δάγλας (Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.), ο κ. 
Γεώργιος Αβραμίδης (Οργανωτικός Γραμματέας της Ε.Ν.Ε.), ο 
κ. Λάμπρος Μπίζας (Ταμίας Ε.Ν.Ε.) και ο κ. Τζαννής Πολυκαν-
δριώτης (Μέλος Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.).

Η δομή του επιστημονικού προγράμματος, καθώς και το επι-
στημονικό κύρος των Προεδρείων, Ομιλητών και Σχολιαστών 
καθήλωσε τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είχαν κατακλύ-
σει τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και παράλληλα 

ανέδειξε το υψηλό εξειδικευμένο επιστημονικό επίπεδο των 
επαγγελματιών υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει ιδιαιτέρως τη Διεύθυνση Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας του Ν.Ν.Α., καθώς και όλους τους Νοση-
λευτές, επαγγελματίες υγείας και συντελεστές, οι οποίοι συ-
νεργάστηκαν αρμονικά, για τη διεξαγωγή της Νοσηλευτικής 
Ημερίδας, υλοποιώντας στην πράξη το κεντρικό μήνυμα της, 
«Υποστηρίζοντας την Υγεία σε Δύσκολες Εποχές». Παράλληλα, 
δηλώνει αρωγός σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες της 
Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ν.Ν.Α., έχοντας ως 
κοινό σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης, για 
την προστασία της δημόσιας υγείας, προς όφελος των πολιτών. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Πρόληψης, Αγω-
γής και Προαγωγής Υγείας, τα οποία πραγματοποιούνται από 
την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σε συνεργασία με τους Δή-
μους Αγία; Βαρβάρας – Πετρούπολης – Φυλής συνεχίζονται 
οι ενημερωτικές ομιλίες για τον Απρίλιο 2019.

Αναλυτικότερα, θα διεξαχθούν οι ακόλουθες ομιλίες:

03/04/2019
Δήμος Αγίας Βαρβάρας - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2019

Ενημερωτική Ομιλία: «Σακχαρώδης διαβήτης»

Χώρος Διεξαγωγής:  ΚΕΠ Υγείας (Σερίφου 2, Αγ. Βαρβάρα)

Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 20:00 μ.μ.

Εισηγητής:  κ. Θεοδοσόπουλος Λάμπρος, Νοση-
λευτής, MSc,Υπεύθυνος Γραφείου Νο-
σηλευτικής Εκπαίδευσης, Γ.Ν.Δ.Α. «Η 
Αγία Βαρβάρα».

04/04/2019
Δήμος Πετρούπολης - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στην Κοι-
νότητα

Ενημερωτική Ομιλία: «Πρώτες βοήθειες»

Χώρος Διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο (Μπουμπουλίνας 59 
& Αθ.Διάκου)

Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 20:00 μ.μ.

Εισηγητής: κ. Πιστόλας Δημήτριος, Νοσηλευτής, MSc, PhD, 
Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων, Α’ Χειρουργική Κλινική Μετα-
μοσχεύσεων, ΓΝΑ ο «Ευαγγελισμός».

09/04/2019
Δήμος Αγίας Βαρβάρας - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2019

Ενημερωτική Ομιλία: «Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων»

Χώρος Διεξαγωγής: ΚΕΠ Υγείας (Σερίφου 2, Αγ. Βαρβάρα)

Ώρα διεξαγωγής: 10:30 – 12:30 μ.μ.

Εισηγήτρια:  κ. Μηλάκα Μαρία, Νοσηλεύτρια, MSc, 
2ο Κ.Υ. Περιστερίου.

10/04/2019
Δήμος Αγίας Βαρβάρας - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2019

Ενημερωτική Ομιλία:  «Εξαρτήσεις από το αλκοόλ – Οργανικά 
κοινωνικά προβλήματα»

Χώρος Διεξαγωγής: 1οΓενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας

Ώρα διεξαγωγής: 12:30-14:10 μ.μ.

Εισηγήτρια:  κ. Καραντώνη Μαρία, Σημαιοφόρος 
(ΥΝ) Π.Ν., MSc (c), Ν.Ν.Α.

10/04/2019
Δήμος Αγίας Βαρβάρας – Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2019

Ενημερωτική Ομιλία:  «Καπνιστικές συνήθειες – Καρκίνος 
πνεύμονα»

Χώρος Διεξαγωγής: ΚΕΠ Υγείας (Σερίφου 2, Αγ. Βαρβάρα)

Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 20:00 μ.μ.

Εισηγητής:  κ. Κοθώνας Κωνσταντίνος, Υπολοχα-
γός (ΥΝ), MSc, Νοσηλευτής ΝΜ 3Α 
(Χειρουργική – ΑΓΓΧ Κλινική) 401 
Γ.Σ.Ν.Α.

10/04/2019
Δήμος Φυλής – Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στην Κοινότητα: 
«Σχολείο Υγείας 2018 – 2019»

Ενημερωτική Ομιλία: «Νευρολογικά Νοσήματα»  

Χώρος Διεξαγωγής:  ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων (Λεωφόρος Φυλής 
165)

Ώρα διεξαγωγής: 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Εισηγήτρια:  κ. Χρυσοβιτσάνου Χρύσα, Προϊσταμένη 
Νοσηλεύτρια, PhD, MSN, MSc, Κέντρο 
Ειδικών Νευρολογικών Νοσημάτων, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νο-
σοκομείο.

12/04/2019
Δήμος Αγίας Βαρβάρας – Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2019

Ενημερωτική Ομιλία: «Νευρολογικά νοσήματα»

Χώρος Διεξαγωγής: ΚΕΠ Υγείας (Σερίφου 2, Αγ. Βαρβάρα)

Ώρα διεξαγωγής: 10:00 – 12:00 μ.μ.

Εισηγήτρια:  κ. Χρυσοβιτσάνου Χρύσα, Προϊσταμένη 
Νοσηλεύτρια, PhD, MSN, MSc, Κέντρο 
Ειδικών Νευρολογικών Νοσημάτων, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νο-
σοκομείο.

18/04/2019
Δήμος Πετρούπολης – Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στην Κοι-
νότητα

Ενημερωτική Ομιλία:  «Ψυχικές διαταραχές & στίγμα ψυχικής 
υγείας»

Χώρος Διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο (Εθν. Αντίστασης 61)

Ώρα διεξαγωγής: 18:00 – 20:00 μ.μ.

Εισηγητής:  κ. Αβραμίδης Γεώργιος, Νοσηλευτής 
Ψυχικής Υγείας, MSc, Ψυχιατρικό Νο-
σοκομείο Αττικής.

Ενημερωτικές Ομιλίες Προγραμμάτων Πρόληψης, Αγωγής 
& Προαγωγής της Υγείας στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας - 

Πετρούπολης - Φυλής (Απρίλιος 2019)

Σ
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Διαμαρτυρία των φοιτητών της 
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Το Σωματείο με την επωνυμία «Επιστημονικός Σύλλογος Φοι-
τητών Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» με Α.Μ. 3000 
στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών.

Σε απάντησή μας προς τον Υπουργό Παιδείας κύριο Γαβρό-
γλου, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κυρία Κυρια-
ζοπούλου και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΣΕΥΠ 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, οι θέσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Σωματείου σχετικά με τη συγχώνευση του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών είναι οι κάτωθι:

1. Είμαστε υπέρ της Πανεπιστημιοποίησης του Τμήματος Νο-
σηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς η Νοσηλευτική 
Επιστήμη ανήκει και διδάσκεται πανευρωπαϊκά στο Πανεπι-
στήμιο.

2. Συμφωνούμε με την πρόταση του Υπουργού Παιδείας κυρί-
ου Γαβρόγλου στο να συγχωνευτεί το Τμήμα Νοσηλευτικής του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, επειδή το 
Τμήμα Νοσηλευτικής θα παραμείνει αυτόνομο όπως ανέφερε 
ο ίδιος στη συνέντευξή του. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών θεωρείται από τα καλύτερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι η Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών ανήκει στις καλύτερες 400 
Ιατρικές Σχολές στην Ευρώπη, το οποίο μπορεί να συμβάλλει 
θετικά στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 
εάν συγχωνευτεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, εφόσον οι δύο 
Επιστήμες (Ιατρική και Νοσηλευτική) ανήκουν στη Σχολή Επι-
στημών Υγείας. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το Πανεπιστήμιο 
Πατρών έχει μακρά ιστορία.

3. Η δημιουργία ξεχωριστής σχολής με την επωνυμία «Σχολή 
Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας», στην οποία θα περιλαμ-
βάνεται το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 
υποβαθμίζει και υπονομεύει τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση του 
Τμήματος μας, καθώς η Νοσηλευτική αποτελεί κυρίως πρόλη-
ψη και θεραπεία και σε πολύ μικρό βαθμό ανήκει στην αποκα-
τάσταση, ακριβώς όπως η Ιατρική. Παράλληλα, η Νοσηλευτική 
ανήκει πανελληνίως και διεθνώς στη Σχολή Επιστημών Υγείας 

στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Επιπλέον, πρέπει να τονι-
στεί ότι ενέχει κίνδυνος για τα επαγγελματικά δικαιώματα και 
τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των 
αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής τόσο πανελλαδικώς 
όσο και διεθνώς στην περίπτωση όπου το Τμήμα Νοσηλευτι-
κής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας υπαχθεί στη Σχολή Επιστημών 
Αποκατάστασης Υγείας, καθώς μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρ-
χει μονομερής απασχόληση μόνο με την αποκατάσταση.

4. Προτείνουμε το Τμήμα Νοσηλευτικής του νυν Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Ελλάδας να υπαχθεί ως αυτόνομο Τμήμα στη Σχολή Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με την Ιατρική 
και τη Φαρμακευτική, όπως συμβαίνει αποδεδειγμένα πανελ-
λαδικώς (π.χ. Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ) και διεθνώς (π.χ. 
Department of Nursing of the City University of London).

5. Επίσης, η πρόταση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πα-
τρών για κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου οι προπτυ-
χιακοί φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του νυν Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Ελλάδας να λάβουν Πανεπιστημιακό Πτυχίο από το 
μελλοντικό Τμήμα Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 
είναι άδικη προς τους τωρινούς προπτυχιακούς φοιτητές του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς 
στα ήδη υπάρχοντα Τμήματα Νοσηλευτικής στην Ελλάδα, τα 
οποία είτε μετατράπηκαν μαζί με άλλα Τμήματα Τ.Ε.Ι. σε Πα-
νεπιστήμιο (π.χ. Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής), είτε συγχωνεύτηκαν με κάποιο Πανεπιστήμιο (π.χ. 
Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Τμήμα 
Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), δόθηκε η δυνα-
τότητα διά νόμου στους προπτυχιακούς φοιτητές, αφού πε-
ρατώσουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Ι. και δεν έχουν 
υπερβεί τα 12 Εξάμηνα Σπουδών (v+2 έτη σπουδών, όπου ν 
τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης από τον οδηγό σπουδών), να 
δώσουν επιπλέον μαθήματα, τα οποία ορίζει ο Πρόεδρος και 
η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, προκειμένου να λάβουν 
Πτυχίο Πανεπιστημίου.

Για την πλήρη τοποθέτηση μας επιφυλασσόμαστε και αναμέ-
νουμε το νομοσχέδιο.

Τ

24/04/2019
Δήμος Φυλής – Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στην Κοινότητα: 
«Σχολείο Υγείας 2018 – 2019»

Ενημερωτική Ομιλία:  «Ψυχικές διαταραχές & στίγμα ψυχικής 
υγείας»

Χώρος Διεξαγωγής:   ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων (Λεωφόρος Φυλής 
165)

Ώρα διεξαγωγής: 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Εισηγητής:  κ. Πολυκανδριώτης Τζαννής, Νοσηλευ-

τής Ψυχικής Υγείας, MSc, Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Αττικής.

Οι ενημερωτικές ομιλίες απευθύνονται προς όλους τους πολί-
τες, με Δωρεάν συμμετοχή.

Τα Προγράμματα τελούν υπό την Αιγίδα της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος και στο τέλος των ομιλιών θα χορηγηθούν 
βεβαιώσεις παρακολούθησης* σε όλους τους συμμετέχοντες.

*Η συμμετοχή των Νοσηλευτών μοριοδοτείται με Μονάδες 
Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & 
Νήσων του Αιγαίου συνεχίζει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών 
φροντιστηρίων, με στόχο την προαγωγή της Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης των Νοσηλευ-
τών .

Δια της παρούσης, έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε για 
το αναλυτικό πρόγραμμα των φροντιστηρίων που θα διεξα-
χθούν τον Απρίλιο του 2019:

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Φροντιστηρίων- Απρίλιος 2019

1) Νοσηλευτική διάγνωση και Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα.

Εισηγητής:  Δραχτίδης Γεώργιος, Νοσηλευ-
τής, MSc, Γ.Ν.Α.«Η ΕΛΠΙΣ».

Διάρκεια:  2 ώρες,

Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Δευτέρα 08-04-2019

Ώρα: 13.00-15.00

Χώρος Διεξαγωγής:  Γραφεία Ε.Ν.Ε., Αίθουσα Συνε-
δριάσεων, 2ος Όροφος.

2) Τεχνικές επικοινωνίας.

Εισηγητής: Πιστόλας Δημήτριος, Νοσηλευ-
τής, MSc, PhD, Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων, Α΄ Χειρουρ-
γική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”.

Διάρκεια: 2 ώρες

Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 11-04-2019

Ώρα: 13.00-15.00

Χώρος Διεξαγωγής:  Γραφεία Ε.Ν.Ε., Αίθουσα Συνε-
δριάσεων, 2ος Όροφος.

3) Ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ασφάλεια των Νοση-
λευτών.

Εισηγήτρια: Μπιτσώρη Ζωή, Νοσηλεύτρια, 
MSc, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας και Εκπαίδευσης, Γ.Ν.Α. 
«Η ΕΛΠΙΣ».

Διάρκεια: 2 ώρες

Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Δευτέρα 15-04-2019

Ώρα: 13.00-15.00

Χώρος Διεξαγωγής:  Γραφεία Ε.Ν.Ε., Αίθουσα Συνε-
δριάσεων, 2ος Όροφος.

4) Η αξία του εμβολιασμού στους επαγγελματίες υγείας.

Εισηγήτρια: Τουμπέκη Ειρήνη-Μαργαρίτα, 
Νοσηλεύτρια, MSc, Ν.Ε.Λ, Γ.Ν.Α.«Η ΕΛΠΙΣ».

Διάρκεια: 2 ώρες

Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 18-04-2019

Ώρα: 13.00-15.00

Χώρος Διεξαγωγής:  Γραφεία Ε.Ν.Ε., Αίθουσα Συνε-
δριάσεων, 2ος Όροφος.

Το Πρόγραμμα των Επιμορφωτικών Φροντιστηρίων είναι ΔΩ-
ΡΕΑΝ και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οι-
κονομικά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ, με δεδομένο τον 
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων ανά φροντιστήριο.

Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος (ΕΝΕ), μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ και θα χορηγηθεί 
ανά Φροντιστήριο Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής για τα φροντιστήρια 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. 

Διοργάνωση Σεμιναρίων BLS

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), το 1ο ΠΤ Αττικής και Νήσων του 
Αιγαίου, σε συνεργασία με την Ομάδα ΚΑΡΠΑ της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), διοργανώνει ένα 4ωρο πρα-
κτικό Σεμινάριο Ανανηπτών Βασικής Υποστήριξης της Ζωής 
και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, πιστοποιημένο 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC):

α) Τρίτη 16 Απριλίου 2019  ( 15:30-20:00) και

β)  Τρίτη 14 Μαΐου 2019 (15:30-20:00)

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

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι Νοσηλευτές 
μέλη της ΕΝΕ, που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, παρα-
καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της ΕΝΕ. 
Δηλώσεις συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές, 
αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, ή με φαξ: 210-3648049, ή με 
e-mail: grammatiaene@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμ-
ματεία στo τηλέφωνο: 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 Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: Διεξαγωγή 
Προγράμματος Επιμορφωτικών Φροντιστηρίων-Απρίλιος 2019

Σ
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις νοσηλευτών (Μάρτιος 2019)
 

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία», επιθυμεί αμοιβαία μετακίνηση προς Π.Γ.Ν. «Αττικόν». Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6975595265

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γ.Ν.Β. «Ασκληπιείο», επιθυμεί αμοιβαία μετακίνηση προς το Κ.Υ. Μαρκόπουλου ή Κ.Υ. Κορωπίου ή 
Κ.Υ. Λαυρίου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932428150

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γ.Ν. Καλαμάτας, επιθυμεί αμοιβαία μετακίνηση για Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας του νομού Αιτωλο-
ακαρνανίας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6980446131

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη προς Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού 
Λάρισας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6979200203

Τ.Ε. Νοσηλευτής από το Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη προς το Γ.Ν. Λαμίας

ΣΣχετ. H υπ’ αριθμ. 530/21-03-2019 Απόφαση του Δ.Σ της ΕΝΕ.

Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική απόφαση Δ.Σ., 
εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 484/19-3-2019 πρακτικό της επιτρο-
πής που αφορά στα οριστικά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 
1442/27-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
(Νο. 03/2018) της ΕΝΕ για υποβολή αίτησης προς σύνα-
ψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Υποέργου 1 με τίτλο «Διοικητική και Επιστημονική Υποστή-
ριξη, Προβολή – Δημοσιότητα και Αξιολόγηση του Έργου», 
της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση & πιστοποίηση πρόσθετων 
γνώσεων – δεξιοτήτων για την ενίσχυση της εργασιακής ικα-
νότητας επαγγελματιών τομέα υγείας», που υλοποιείται με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ)», με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002647.

Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
http://enne.gr/ και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΝΕ. Για 
λόγους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
οι πίνακες βαθμολόγησης εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης κάθε υποψηφίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτρης Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Νο. 03/2018) 
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