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Άρση των υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με το υπ’ Αριθμ. 
Πρωτ. 4087/25-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας

Αμοιβαίες μετατάξεις δοκίμων υπαλλήλων

Σ

«Από κοινοποιήσεως της παρούσας, αίρεται οποιαδήποτε 
αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών του ανθρωπίνου δυναμι-
κού των εποπτευόμενων φορέων, που είχε τεθεί με τα ανωτέ-
ρω σχετικά έγγραφα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες επανεκκίνησης των 

διαδικασιών αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβο-

λή του προσωπικού».

Σύνδεσμος Εγγράφου: http://enne.gr/wp-content/

uploads/2019/09/4087.pdf

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4368/2016 όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 4461/2017: «...3. Καταρ-
γούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν 
θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοι-
πού προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέ-
ων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην 
των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 
(Α’ 26) και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α’ 31). 4. Οι με-
τατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια 
Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι 
μετατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης 
Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντί-
στοιχων Υ.Πε., μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που 
προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’180). 
Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την 
μετάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας....7. Δεν επιτρέπεται 
απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των 
ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το 
διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαί-
ρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους 
συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή με-
τάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή 
μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης 
για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/
της ή των τέκνων του/της».

Δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του ανωτέρω άρθρου 
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 839/30-3-2016) η οποία, αναφορι-
κά με τις μετατάξεις, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν επιτρέπε-
ται η μετάταξη του προσωπικού πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη 
από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση. 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάταξη για λόγους συνυπη-
ρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, η μετάταξη σε παραμεθό-
ριες περιοχές, η αμοιβαία μετάταξη, καθώς και η μετάταξη 

για λόγους υγείας του μετατασσόμενου, του/της συζύγου του, 
των τέκνων του, οι οποίοι αποδεικνύονται από σχετικές ια-
τρικές γνωματεύσεις, ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος υπάλ-
ληλος δεν έχει συμπληρώσει πενταετία από τον διορισμό ή 
από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση. Επίσης, η πενταετία 
δεν ισχύει για τις περιπτώσεις μετατάξεων που πραγματο-
ποιούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 69 και 70 του Ν. 
3528/2007...»

Από τις ανωτέρω διατάξεις που είναι ειδικές και κατισχύ-
ουν οποιασδήποτε άλλης γενικής διάταξης, προκύπτει ότι η 
αμοιβαία μετάταξη πραγματοποιείται και πριν να παρέλθουν 
πέντε έτη από το διορισμό του υπαλλήλου.

Από τη διάταξη δε της παραγράφου 3 του άρθρου 50 συνά-
γεται σαφώς, ότι ειδικώς για τις μετατάξεις του νοσηλευτικού 
προσωπικού καταργούνται όλες οι γενικές και οι ειδικές δι-
ατάξεις που τυχόν ρύθμιζαν το εν λόγω ζήτημα πλην των δια-
τάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 
του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α’ 31).

Μεταξύ των ως άνω καταργούμενων γενικών διατάξεων ανα-
γκαστικώς συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 
73 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που θέτουν το 
κώλυμα της διετίας από τον διορισμό.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω δύναται επομένως να υπο-
στηριχθεί, ότι είναι εφικτή η διενέργεια αμοιβαίας μετάτα-
ξης μεταξύ νοσηλευτών ακόμη και προ της συμπλήρωσης 
διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ερμηνεία και ανάλυ-
ση των επίμαχων διατάξεων, δοθέντος ότι σε κανένα σημείο 
τούτων δεν γίνεται ευθέως λόγος περί του δικαιώματος αμοι-
βαίας μετάταξης δόκιμων υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται, ότι επί της συγκεκριμένης 
ερμηνευτικής εκδοχής δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα εκφο-
ρά δικαστικής κρίσης.

Περαιτέρω είναι σαφές, ότι οι αμοιβαίως μετατασσόμενοι 
υπάλληλοι θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικώς στην ίδια κα-
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τηγορία. Άρα δεν χωρεί, για παράδειγμα, αμοιβαία μετάταξη 
μεταξύ ενός νοσηλευτή της κατηγορίας ΤΕ και ενός νοσηλευ-
τή της κατηγορίας ΠΕ.

Περαιτέρω, η αμοιβαία μετάταξη μεταξύ δόκιμου και μη δό-
κιμου υπαλλήλου δεν φαίνεται καταρχήν να ευρίσκει έρεισμα 
στην κείμενη νομοθεσία, ιδίως κατά το μέρος που η έννοια της 
αμοιβαιότητας προϋποθέτει υπαλλήλους, που βρίσκονται στην 
ίδια υπηρεσιακή κατάσταση. Είναι, δε, σαφές, ότι η κατάσταση 
ενός δόκιμου υπαλλήλου και ενός υπαλλήλου που έχει, πλέ-
ον, μονιμοποιηθεί είναι εντελώς διαφορετική. 

Τέλος, ελλείψει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης, δεν νοείται 
μετακίνηση δόκιμου υπαλλήλου, προ της παρόδου της διετούς 
δοκιμαστικής υπηρεσίας. 

Σημειώνεται, ότι χωρεί η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων 
περί αμοιβαίας μετάταξης, ενώ οι σχετικές αιτήσεις υποβάλ-
λονται δύο φορές τον χρόνο, κατά την ρητή πρόβλεψη του άρ-
θρου 50 παρ. 5 του Νόμου 4368/2016.

Τέλος, είναι διαφορετική η περίπτωση της αμοιβαίας μετάτα-
ξης από εκείνη της μετάταξης για λόγους υγείας, αφού ο νό-
μος τις διακρίνει σαφώς. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται, 
ότι η φυσιολογική εγκυμοσύνη ενδεχομένως δεν μπορεί να 
εκληφθεί ως πρόβλημα ή λόγος υγείας, που να θεμελιώνει 
το αίτημα της μετάταξης. Διαφορετικής αντιμετώπισης χρήζει 
η περίπτωση της εγκυμοσύνης που παρουσιάζει επιπλοκές, 
ώστε να αποτελεί πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 7 του Νόμου 
4368/2016 όπως ισχύουν, «Δεν επιτρέπεται απόσπαση, με-
τάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών του 
Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) 
των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό 
ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέ-
τησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε 
παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, 
καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους 
υγείας του/της υπαλλήλου, του/ της συζύγου του/της ή των 
τέκνων του/της».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι ένας νοσηλευτής 
δύναται να αιτηθεί την μετάταξή του σε υπηρεσία παραμεθό-
ριας περιοχής προ της παρόδου πενταετίας από τον αρχικό 

διορισμό του.

Από τη διάταξη δε της παραγράφου 3 του άρθρου 50 συνά-
γεται σαφώς, ότι ειδικώς για τις μετατάξεις του νοσηλευτι-
κού προσωπικού καταργούνται όλες οι γενικές και οι ειδικές 
διατάξεις που τυχόν ρύθμιζαν το εν λόγω ζήτημα πλην των 
διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) 
και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α’ 31).

Μεταξύ των ως άνω καταργούμενων γενικών διατάξεων ανα-
γκαστικώς συμπεριλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 
73 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που θέτουν το 
κώλυμα της διετίας από τον διορισμό.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω δύναται επομένως να υπο-
στηριχθεί η άποψη, ότι είναι εφικτή η διενέργεια μετάταξης 
νοσηλευτών σε παραμεθόριο περιοχή ακόμη και προ της συ-
μπλήρωσης διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – Ε.Ν.Ε., πιστή στον προ-
σανατολισμό της για διαρκή επιμόρφωση στον τομέα υγείας, 
υλοποιεί στο προσεχές διάστημα, επιδοτούμενα σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης για 1.010 επαγγελματίες του ιδι-
ωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι επαγγελ-
ματίες ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες 
εργασιακές απαιτήσεις, με έμφαση σε δύο εκπαιδευτικά αντι-
κείμενα: (α) στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που 
σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, και (β) σε 
κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με 
ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστημονική εξειδι-
κευμένη γνώση στην ήδη υπάρχουσα, να αυξηθεί η συμμόρ-
φωση σε κλινικές πρακτικές, να μειωθούν τα ποσοστά των νο-
σοκομειακών λοιμώξεων, της σχετιζόμενης νοσηρότητας και 
θνητότητας, της συννοσηρότητας, να εξοικονομηθούν πόροι 
για την κοινωνία καθώς επίσης να γίνει πιο ασφαλής η παρε-
χόμενη φροντίδα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι πανελλαδικής εμβέ-
λειας και θα γίνουν με μέθοδο blending learning (συνδυα-
σμός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαί-
δευσης), ως εξής:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (1): «Μέτρα πρόληψης και ελέγ-
χου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντί-
δας υγείας»: Αριθμός ωρών: 98 (7 ώρες φυσικής παρουσίας 
+ 53 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 38 ώρες ασύγχρονης 
εκπαίδευσης). Αριθμός ωφελούμενων: 660 άτομα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώ-
ρους παροχής φροντίδας υγείας» είναι η εκπαίδευση των 
επαγγελματιών τομέα υγείας στην πρόληψη και τον έλεγχο 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε Μονάδες υγείας. Μέσα 
από τις παρεχόμενες γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες 

υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο διαχείρισης των λοι-
μώξεων και συγκεκριμένα:

•  Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη χρή-
ση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική 
πλατφόρμα.

•  Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις έν-
νοιες που αφορούν στις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, το 
ρόλο των δικτύων επιτήρησης και ελέγχου των λοιμώξεων, 
την εξάπλωση αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοι-
μωδών νοσημάτων, τη σχέση αυτών με τη δημόσια υγεία κα-
θώς και την επικρατούσα κατάσταση στον Ελληνικό και τον 
Ευρωπαϊκό χώρο.

•  Να αποσαφηνίσουν σημαντικές ορολογίες όπως η μικροβια-
κή αντοχή και η πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, οι νεώ-
τερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών και η ορθο-
λογική χρήση αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας 
αλλά και στην κοινότητα και η επίδραση της μη ορθολογικής 
χρήσης τους στην αύξηση των λοιμώξεων.

•  Να επισημάνουν τους κυριότερους τύπους λοιμώξεων στις 
Μονάδες Υγείας καθώς και κατανομή αυτών ανάλογα με το 
χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκεί-
μενη νόσο, καθώς και την ορθολογική χρήση των αντιβιο-
τικών ως αιτιολογικό παράγοντα της αυξημένης επίπτωσης 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

•  Να λάβουν σημαντική πληροφόρηση και να κατανοήσουν 
όσον αφορά το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Νοσηλευτή Επιτήρησης 
Λοιμώξεων (ΝΕΛ) και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοι-
μώξεων, καθώς και το πλαίσιο βάσει του οποίου η Επιτροπή 
διαρθρώνεται και λειτουργεί.

•  Να εκπαιδευτούν πάνω στα μέτρα πρόληψης των Λοιμώ-
ξεων και των εργαλείων συμμόρφωσης των επαγγελματιών 
υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων 
Υγείας.

Πρόγραμμα Κατάρτισης & 
Πιστοποίησης Επαγγελματιών Τομέα 
Υγείας: «ΕΝΕΡΓΩ &ΦΡΟΝΤΙΖΩ»

Η
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•  Να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της ποιότητας της φροντί-
δας υγείας και η τιθάσευση του οικονομικού κόστους μπο-
ρεί να επιτευχθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω της μείωσης 
της επίπτωσης των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας.

•  Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές 
αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέ-
σεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις βασικές 
αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν 
για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2): «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης 
για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα»: Αριθ-
μός ωρών: 100 (4 ώρες φυσικής παρουσίας + 59 ώρες σύγ-
χρονης εκπαίδευσης + 37 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). 
Αριθμός ωφελούμενων: 350 άτομα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Κρίσιμα 
θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχι-
ατρικά προβλήματα» είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών 
τομέα υγείας στην διαχείριση ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρικά 
προβλήματα σε Μονάδες υγείας. Μέσα από τις παρεχόμενες 
γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν 
όλο το πλαίσιο διαχείρισης ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρικά 
ζητήματα και συγκεκριμένα:

•  Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη χρή-
ση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική 
πλατφόρμα.

•  Να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές αρχές της κοινοτι-
κής Ψυχιατρικής, τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική 
υγεία και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε σχέση με 
το χρόνιο ψυχικά άρρωστο τον τρόπο παροχής υπηρεσιών 
ψυχιατρικής περίθαλψης.

•  Να εκπαιδευτούν σε θέματα διαταραχών συννοσηρότητας, 
σε μεθοδολογίες καταπολέμησης των προκαταλήψεων και 
στιγματισμού σε βάρος των ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας και στη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων 
για την εκτίμηση της κατάθλιψης.

•  Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Επείγουσα Ψυχια-
τρική, τη διαχείριση κρίσεων, την προσέγγιση του «δύσκο-
λου» ασθενή και των μεθόδων αξιολόγησης της βίας και της 
επικινδυνότητας.

•  Να κατανοήσουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της 
αντιμετώπισης του μετατραυματικού στρες, την πρόληψη και 
συμβουλευτική σε προβλήματα εξάρτησης και Ψυχοογκο-
λογίας.

•  Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές 
αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέ-
σεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις βασικές 
αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν 
για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, 
θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων 
των 1.010 ωφελούμενων, από Φορέα Πιστοποίησης, διαπι-
στευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO 17024, με 
δυνατότητα μίας (1) επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας.

Σε όλους όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα 
καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα 
κατάρτισης μικτά, σύμφωνα με τους όρους του προγράμμα-
τος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες: https://www.energo-ene.gr/
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Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 
KA2 Sector Skill Alliances με τίτλο ENhANCE: EuropeaN 
curriculum for fAmily aNd Community nurse και Επιστημο-
νικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Παπαθανασίου Ιωάν-
να, θα υλοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τρία (3) 
εξ’ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο την 
Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική.  Το 1ο πρόγραμμα 
απευθύνεται σε σαράντα (40) άνεργους πτυχιούχους νοση-
λευτές, το 2ο σε σαράντα (40) νοσηλευτές του δημοσίου τομέα 
και το 3ο σε σαράντα (40) νοσηλευτές που εργάζονται στον 
ιδιωτικό τομέα και σε ΜΚΟ. Το πρόγραμμα  έχει διάρκεια 250 
ώρες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων της Οικο-
γενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής προσφέροντας θεω-
ρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους 
επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδί-
κευσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο αντιστοιχεί σε 40 ECTS 
(EQF Επίπεδο 6).

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν. 

Τα χρονικά διαστήματα υλοποίησης των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων είναι:

1ο: από 30-09-2019 έως 05-04-2020 (άνεργοι νοσηλευτές)

2ο: από 04-11-2019 έως 25-05-2020 (νοσηλευτές του δημό-
σιου τομέα)

3ο: από 02-12-2019 έως 21-06-2020 (νοσηλευτές του ιδιωτι-
κού τομέα και των ΜΚΟ)

Όσοι νοσηλευτές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένη 
την επισυναπτόμενη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή, στο 
email: grenhancefcn@gmail.com

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το 1ο 
πρόγραμμα είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2019.

Για τα επόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υπάρξει νεότε-
ρη ανακοίνωση ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες υπο-
βολής αιτήσεων. Αίτηση Συμμετοχής: uth.gr/static/miscdocs/
anakoinoseis/20190903_nurs_diabiou.docx

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δωρεάν Παρακολούθηση 
Προγράμματος Δια βίου Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή και 

Κοινοτική Νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σ

Ο Επιστημονικός Τομέας Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογι-
κής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε. συμμετείχε στις εργασίες του 
24oυ Ετήσιου Συνεδρίου της Foundation of European Nurses 
in Diabetes (FEND), το οποίο διεξήχθη στις 13 και 14 Σεπτεμ-
βρίου 2019 στη Βαρκελώνη.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Τομέα Ενδοκρινολογικής και 
Διαβητολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε. και μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της FEND (https://www.fend.org/about-us/
whos-who), Αναπλ. Καθηγήτρια Ευγενία Βλάχου μαζί με μέλη 
του Τομέα συμμετείχαν ενεργά με επιστημονικές εργασίες, 
προβάλλοντας παράλληλα το επιστημονικό έργο τόσο του Το-
μέα, όσο και του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων»στην 
κατεύθυνση «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη» του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., συγχαίρει τα μέλη του Τομέα (Μπουλαζέρη 
Σμάρω και Κιμουλιάτη Γεωργία), αλλά και τα μέλη της Ε.Ν.Ε. 
(Χαζάπη Μαριάντζελα, Αναστασιάδη Μαρία, Νίκου Μαρία και 
Ντόη Ντριλόνα,) για τη συμμετοχή τους και την επιστημονική 
παρουσία τους στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο. Ιδιαιτέρως δε, 
συγχαίρει τη Δρ. Ευγενία Βλάχου τόσο για την προσπάθειά 

της στην ανάδειξη του ρόλου του Εξειδικευμένου Νοσηλευ-
τή στο Σακχαρώδη Διαβήτη, όσο και για την οργανωτική και 
επιστημονική συμβολή της στον Τομέα Ενδοκρινολογικής και 
Διαβητολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Συμμετοχή του Επιστημονικού Τομέα Ενδοκρινολογικής και 
Διαβητολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε.,  στο 24o Ετήσιο 
Συνέδριο της Foundation of European Nurses in Diabetes

Ο
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14ος Κύκλος - Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: 
Αιματολογικά Νέα - Ογκολογικά Νέα - 

Σύγχρονη Νοσηλευτική, Καλαμάτα 2019
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 14ος Κύκλος – Εκπαι-
δευτικό Σεμινάριο: Αιματολογικά Νέα – Ογκολογικά Νέα – 
Σύγχρονη Νοσηλευτική, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην 
Καλαμάτα, από το Σύλλογο Εθελοντών Μυελού των Οστών 
Καλαμάτας «Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος», σε συνεργασία με 
το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νή-
σων και Πελοποννήσου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, 
την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Μεσσηνίας 
και τελούσε υπό την αιγίδα της Ε.Ν.Ε.

Στις εργασίες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, συμμετείχαν 
μέλη από τον Επιστημονικό Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευ-
τικής (κ. Μαρία Βασταρδή, κ. Αναστασία Τσιχλακίδου), με τη 
διάλεξη: «Σύγχρονα θέματα στην Ογκολογική Νοσηλευτική», 
καθώς και μέλη από τον Επιστημονικό Τομέα Νοσηλευτικής 
Ψυχικής Υγείας (κ. Γεώργιος Αβραμίδης, κ. Τζαννής Πολυ-
κανδριώτης), με το κλινικό φροντιστήριο: «Προσέγγιση και 
αντιμετώπιση βίαιης συμπεριφοράς στις υπηρεσίες υγείας 
– Τεχνικές αποκλιμάκωσης».

Η επιστημονική εκδήλωση είχε αθρόα συμμετοχή νοσηλευ-
τών και επαγγελματιών υγείας και το επιστημονικό πρόγραμ-
μα, τροφοδότησε με νέα γνώση όλους τους συμμετέχοντες, 
αποσπώντας θετικές κριτικές από όλους τους επαγγελματίες 
υγείας, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε όλη τη διάρκεια του, 
μέσω στοχευόμενων ερωτήσεων – παρατηρήσεων, οι οποίες 
κρατούσαν αμείωτο το ενδιαφέρον και ήταν αφορμή για τη 
διεξαγωγή εποικοδομητικών συζητήσεων.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., συγχαίρει όλα τα μέλη της Επιστημονικής 
και Οργανωτικής Επιτροπής για την άψογη διοργάνωση της 
επιστημονικής εκδήλωσης και δηλώνει αρωγός σε όλες τις 
μελλοντικές επιστημονικές δραστηριότητες της. Ιδιαιτέρως 
δε, συγχαίρει την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για 
το υψηλό αίσθημα ευθύνης ως προς την επιστημονική και 
διαρκή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Ο
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Εξέχουσες στιγμές εξωστρέφειας, ανοικτής επιστήμης και 

διάχυσης της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης έλαβαν 

χώρα το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 στο Γ.Ν. Ασκληπιείο 

Βούλας από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το 

Γραφείο Εκπαίδευσης, σε ένα πολυπληθές ακροατήριο που 

ξεπέρασε τις 220 συμμετοχές, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί 

ο στόχος της προστιθέμενης αξίας στο ευρύτερο πεδίο των 

Επιστημών Υγείας.

Με τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Επιστη-

μονικής και Οργανωτικής Επιτροπής και Διευθυντής Νο-

σηλευτικής Υπηρεσίας Δρ Μιχαήλ Κουράκος ανέφερε ότι 

σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί η 

σημαντικότητα της ορθολογικής, συντονισμένης και συστη-

ματικής νοσηλευτικής έρευνας με στόχο τη βέλτιστη κατα-

νόηση των φαινομένων στον τομέα της υγείας και τη μετά-

δοση νέας γνώσης για τη βελτίωση της ζωής και την εξέλιξη 

της Επιστήμης. Επισήμανε εν κατακλείδι ότι η νοσηλευτική 

έρευνα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση καίριων 

προβλημάτων στον χώρο της υγείας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Καθηγητές από το Πανεπι-

στήμιο Δυτικής Αττικής, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 

από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από το Leeds Beckett 

University United Kingdom και από το Εθνικό Κέντρο Τεκ-

μηρίωσης.

Κατά τη λήξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Επιστημονι-

κής Επιτροπής Δρ Μιχαήλ Κουράκος διαβεβαίωσε ότι η Δι-

εύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας θα συνεχίσει να στηρίζει 

σημαντικές εξωστρεφείς δράσεις και συνεργασίες σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο και τόνισε ότι αποτελεί μέγιστο καθήκον 

και δέσμευση να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα 

της νοσηλευτικής πράξης μέσω της αξιοποίησης των δεδο-

μένων της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ Μιχαήλ Κουράκος

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. 
Ασκληπίειο Βούλας: 28 Σεπτεμβρίου 2019: 

Ημέρα εξωστρέφειας και προστιθέμενης αξίας της 
Νοσηλευτικής Έρευνας στις υπηρεσίες υγείας

Ε
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Με αφορμή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την πρόσληψη νοσηλευτών/νοσηλευτριών στο Ταμείο Υγείας 
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, ως το επαγγελματικό επι-
μελητήριο των Νοσηλευτών και θεσμικό όργανο προάσπισης 
των δικαιωμάτων τους, εκφράζοντας την έκπληξή μας για τη 
μη τήρηση των οικείων νομοθετικών διατάξεων σε διαδικα-
σία πρόσληψης υπαλλήλων σε ασφαλιστικό ταμείο με μακρά 
ιστορία (από το 1930), σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Η εγγραφή στην ΕΝΕ αποτελεί προϋπόθεση της νομίμου 
άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και δεν υφίστα-
ται «Μητρώο Νοσηλευτών».

Εδώ και δεκαπέντε έτη, δια του νόμου 3252/2004 ιδρύθηκε 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ένωση Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών 
Ελλάδος. Η εγγραφή στα μητρώα της ΕΝΕ είναι εκ του νόμου 
απαραίτητη για τη νόμιμη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος, με τον όρο «εγγραφή στα Μητρώα Νοσηλευτών» που 
αναφέρεται στα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα να 
μην αποτελεί δόκιμο και προβλεπόμενο στη Νομοθεσία όρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 3252/2004: 
«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
υπό την επωνυμία “Ενωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελ-
λάδος” (Ε.Ν.Ε.), πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται 
στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

Κατά το άρθρο 4 του Νόμου: «1. Κάθε νοσηλευτής της παρ. 2 
του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο 
Περιφερειακό Τμήμα της Υγειονομικής Περιφέρειας στην 
οποία πρόκειται να ασκήσει τη Νοσηλευτική…»

2. Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο μητρώο Περιφερει-
ακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. υποχρεούται κάθε χρόνο και μέ-
χρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει, στο Περιφερειακό 
Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η οποία θα περιέχει τα εξής 
στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, 
τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασί-
ας μαζί με το αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος 
νοσηλευτή και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλ-
ματος.»

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι στη Νομοθεσία προ-
βλέπεται η εγγραφή στα μητρώα της ΕΝΕ ως προϋπόθεση 
της νόμιμης άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και όχι 
η εγγραφή στα «Μητρώα Νοσηλευτών» που αναφέρεται στην 
ανωτέρω πρόσκληση.

2. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στην πρόσκληση ως 
«Επιπρόσθετες Αρμοδιότητες (για το σύνολο)» δεν αποτε-
λούν νοσηλευτικά καθήκοντα κατά το νόμο και παρανόμως 
αναφέρεται ότι θα ασκούνται από τους προσλαμβανόμενους 
Νοσηλευτές.

Εδώ και τριάντα έτη ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 351/1989, 

το οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα των πτυχιούχων των τμημάτων Νοσηλευτικής, ήτοι όσων 
φέρουν τον νομοθετικώς κατοχυρωμένο επαγγελματικό τίτλο 
του Νοσηλευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2Α 
του Νόμου 1579/1985.

Το άρθρο 1 του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, περιγράφει 
τα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα που απονέμονται 
στους Νοσηλευτές. Η απαρίθμηση είναι ειδική και περιοριστι-
κή, μη επιδεχόμενη, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διασταλτική 
ερμηνευτική εκδοχή.

Στις πράξεις αυτές περιλαμβάνεται η παροχή ολοκληρωμέ-
νης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους, 
όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα, η 
λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και 
ύπνου, η λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών 
από μακροχρόνια κατάκλιση, η κάλυψη των αδυναμιών αυτο-
φροντίδας, η υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών εντέρου 
και ουροδόχου κύστης, η λήψη νοσηλευτικών μέτρων για πα-
ραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση 
αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών 
από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά 
σχήματα, η λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο 
παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η απομόνωση και δήλωση 
αρρώστου με λοιμώδες νόσημα, η προθανάτια υποστήριξη και 
φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρ-
ρώστου στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας, η σίτι-
ση αρρώστου με όλους τους τρόπους, η εφαρμογή φυσικών 
μέσων για πρόκληση υποθερμίας, η εκπαίδευση και παροχή 
βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα, η εκ-
παίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου 
με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα 
και υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο 
νόσημα, η βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οι-
κογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου και άλλων 
κοινωνικών ιδρυμάτων, η διενέργεια γραπτής και προφορικής 
ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομά-
δας και άλλους συναφείς Οργανισμούς. Σε απουσία γιατρού, 
οι Νοσηλευτές εφαρμόζουν τις πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω, 
έχουν την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας 
να εκτελούν και πιο περίπλοκες πράξεις κατ’εφαρμογή του 
θεραπευτικού προγράμματος, όπως : μετρήσεις διαφόρων 
παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευ-
τή, χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς, πλήρης παρε-
ντερική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση 
εκκρίσεων.

Στο ίδιο άρθρο του πδ απαριθμώνται στη συνέχεια αποκλει-
στικώς όλες οι νοσηλευτικές πράξεις, στις οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν περιλαμβάνονται πράξεις γραμματειακής και 
διοικητικής φύσης όπως οι αναφερόμενες στην πρόσκληση 

Μη σύννομη αναγγελία πρόσληψης νοσηλευτών

Μ 
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τηλεφωνική εξυπηρέτηση, καταχώριση ραντεβού, καταχώρι-
ση ιατρικού ιστορικού και διεκπεραίωση ιατρικών παραπε-
μπτικών.

Οι πράξεις αυτές σαφώς και εκφεύγουν του κύκλου των κα-
θηκόντων των Νοσηλευτών, σύμφωνα με ρητή βούληση του 
νομοθέτη.

Ειδικότερα όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 
από τις διατάξεις του νόμου 3892/2010 (ιδίως το άρθρο 3), 
προκύπτει με σαφήνεια ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
διεκπεραιώνεται από τους ιατρούς, οι οποίοι φέρουν και την 
σχετική ευθύνη για την ολοκλήρωση της επίμαχης διαδικα-
σίας.‘

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1-3 του Νόμου 
3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ΦΕΚ Α΄ 287), «1. 
Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποια-
δήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία 
και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.2. Ως ιατρικές 
πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό 
χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέ-
στερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της 
υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.3. 
Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συ-
νταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως πα-
ρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών 
και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη 

του ασθενή».

Συνεπώς, από την ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
του Νόμου 3418/2005, που αποδίδει το ακριβές εννοιολογι-
κό περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, καθίσταται σαφές, ότι η 
συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη και ως τέτοια δεν θα 
μπορούσε να ανατεθεί ούτε να εκτελεστεί από άλλους επαγ-
γελματίες του χώρου της υγείας, πλην των ιατρών.

Εφόσον δε η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη, η 
εκτέλεσή της από μη ιατρό, όπως για παράδειγμα από νοση-
λευτή, συνιστά αντιποίηση επαγγέλματος και δεν είναι νόμιμη.

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται η μη συμμόρφωση της πρό-
σκλησης με την Νομοθεσίας ιδίως αναφορικά με τη νόμιμη 
ανάθεση νοσηλευτικών καθηκόντων και τη νόμιμη εκτέλε-
ση νοσηλευτικών πράξεων από τους προσλαμβανόμενους 
Νοσηλευτές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επισημαίνοντας το αυτονόητο, ότι οι Νοσηλευτές είναι Επι-
στήμονες Υγείας και όχι Γραμματείς των ιατρών ή υπάλλη-
λοι γενικών καθηκόντων, σας καλούμε όπως άμεσα επαναδι-
ατυπώσετε την πρόσκληση σε συμμόρφωση με τη νομιμότητα.                                      

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Το 3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και 
Πελοποννήσου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) 
πρόκειται να υλοποιήσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχολικής 
Νοσηλευτικής με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και την 
ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευομέ-
νων.

Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 
Νοεμβρίου 2019, στην Αγορά Αργύρη, στην Πάτρα, απευθύ-
νεται αποκλειστικά σε Σχολικούς Νοσηλευτές και η παρα-
κολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Βεβαίωση πιστοποιημένης επιμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προ-
γράμματος και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 90% των 
μαθημάτων, θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μο-
ριοδοτούμενο από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, με Μο-
νάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Συμμετέχοντες: 40

Πληροφορίες-Αιτήσεις 

Η Αίτηση Συμμετοχής είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστο-
σελίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος http://enne.gr/ και 
υποβάλλεται συμπληρωμένη ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως ή 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση enne6@otenet.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν δεν έχουν ηλεκτρονική πρό-
σβαση, να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής 
από τα Γραφεία του 3ου Π.Τ. (Αιγίου 13 & Υπάτης, 26441 Πά-
τρα) και να την καταθέσουν απευθείας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 
2019 (ημερομηνία δημοσίευσης) έως την Παρασκευή 8 Νοεμ-
βρίου 2019. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση 
γίνεται δεκτή.

Δήλωση Συμμετοχής: enne.gr/wp-content/uploads/2019/09/
dilwsi-simmetoxis-sxolikis-nosileftikis.doc

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα μέλη που θα υποβάλουν 
αίτηση θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με 
την γραμματεία του 3ου Π.Τ. στο τηλ. 2610423830 (ημέρες και 
ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30 π.μ. - 13:30 μ.μ.).

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε. 

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Αρβανίτης Γεώργιος Λεβέντης Χαράλαμπος

3ο Π.Τ. - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχολικής Νοσηλευτικής

Τ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201912

Ο θεσμοθετημένος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΟΣ στα βου-
νά της ΡΟΥΜΕΛΗΣ εδώ και επτά χρόνια αποτελεί 
κορυφαίο αθλητικό δρώμενο στο χώρο της ορεινής 

ποδηλασίας. Η ιστορία του ξεκινάει από το 2013 και κάνει 
αισθητή την παρουσία του στο αθλητικό και φυσιολατρικό 
γίγνεσθαι ως το μοναδικό δρώμενο το οποίο στηρίζεται σε 
τρεις πυλώνες: 

Αθλητισμός - Εθελοντισμός - Πολιτισμός

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του Άθλου που τον καθιστούν 
μοναδικό όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι για το τετραήμερο 
της διοργάνωσης (29/8 -  1/9/2019) δεν υπάρχει κόστος 
συμμετοχής, κόστος σίτισης και καμία επιχορήγηση από 
οποιοδήποτε δημόσιο φορέα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω και τα δεδομένα της οικονομικής κατάστασης, 
καθώς και τη θέλησή μας να συνεχίσουμε τη διοργάνωση 
του Άθλου στα βουνά της Ρούμελης, προσβλέπουμε στη 
βοήθειά σας και ευελπιστούμε ότι ο Ποδηλατικός Άθλος 
θα πάει πολλά βήματα ακόμη μπροστά με τη δική σας 
στήριξη. Δέσμευσή μας είναι να προβάλλουμε την εταιρία 

σας καθ` όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης αλλά και μετά 
από αυτή σε όλες τις παράλληλες δράσεις μας. (Ημιμα-
ραθώνιος Σπερχειού ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ - Έκθεση το-
πικών προϊόντων ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – 4 πεζοπορίες). 
Οι χορηγοί θα προβάλλονται στην εκκίνηση, στη διάρκεια 
της διαδρομής (30 χωριά), στους σταθμούς ανασυγκρότη-
σης, στους χώρους κατασκήνωσης και στον τερματισμό. 
Αναφορά των χορηγών θα γίνεται επίσης στα ηλεκτρονικά 
μέσα προβολής (site – facebook - youtube).

Επίσης να αναφέρω ότι η Νοσηλευτική κάλυψη των πο-
δηλατών καθ όλη την διάρκεια του Άθλου καθώς και του 
Ημιμαραθώνιου Σπερχειού ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ γίνεται 
από Νοσηλευτές της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (χο-
ρηγός Ε.Ν.Ε) κ.Γεώργιο Κούρτη και κ. Αριστείδη Κωστορ-
ρίζο.

Με τιμή 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής 

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ποδηλατικός Άθλος στα 
βουνά της Ρούμελης υπό την 
Νοσηλευτική κάλυψη της Ε.Ν.Ε.
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09.00 - 09.30 π.μ.: Προσέλευση - Εγγραφές

09.30 - 10.00 π.μ.: Χαιρετισμοί

10.00 - 10.15 π.μ.:  Εναρκτήρια Ομιλία: «Η Συμβολή της 
Νοσηλευτικής στην προαγωγή της 
ψυχικής υγείας και στην πρόληψη της 
αυτοκτονικότητας», Γ. Αβραμίδης 

10.15–11.00 π.μ. : 1η Συνεδρία

Συντονιστές: Α. Βγόντζας, Π. Ντζιλέπη

«Αυτοκαταστροφικές και ετεροκαταστροφικές συμπεριφορές 
των εφήβων», Ε. Σουμάκη 

«Αυτοκτονικότητα σε παιδιά και εφήβους. Διαχείριση σε νο-
σοκομειακό πλαίσιο», Γ. Γεροστέργιος

«Η πρώτη επαφή με γονείς εφήβων με αυτοκαταστροφική συ-
μπεριφορά», Χ. Πεδιαδιτάκη

11.00 π.μ. - 12.00 μ.μ.: 2η Συνεδρία

Συντονιστές: Ε. Σουμάκη, Τ. Πολυκανδριώτης

«Αυτοκτονίες στην Κρήτη: τι μπορούμε να κάνουμε?», Α. Βγό-
ντζας 

«Αυτοκτονικός ιδεασμός και απόπειρες αυτοκτονίας. Δεδομέ-
να από την Κρήτη και την Ελλάδα», Μ. Μπάστα 

12.00 μ.μ. - 12.30 μ.μ.: Διάλειμμα - Καφές

12.30 - 13.15 μ.μ.: 3η Συνεδρία

Συντονιστές: Μ. Δημητράκη, Α. Βαρβαζά

«Ασθενής με Διπλή Διάγνωση», Β. Αναστασόπουλος 

«Νοσηλεία ασθενών στη Μ.Ε.Θ. μετά από σοβαρή απόπειρα 
αυτοκαταστροφής», Α. Κωνσταντινίδη, Α.Μ. Βαρβαζά

«Αναγκαστική Νοσηλεία. Εφαρμοσμένες διαδικασίες στην 
Μονάδα Οξέων του Πα.Γ.Ν.Η.», Α. Τζεδάκης 

13.15 - 15.00 μ.μ.:  Κλινικό Φροντιστήριο «Τεχνικές απο-
κλιμάκωσης της διέγερσης –Διαχεί-
ριση βίαιου ασθενή», Εισηγητές: Τ. 
Πολυκανδριώτης, Γ. Αβραμίδης 

15.00 μ.μ.: Λήξη Ημερίδας

Συμμετέχοντες:

1.  Αβραμίδης Γεώργιος, RNMH, MSc, Νοσηλευτής Ψυχικής 
Υγείας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», Πρόε-
δρος Επιστημονικού Τομέα Ψυχικής Υγείας της Ε.Ν.Ε., Ορ-
γανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ της Ε.Ν.Ε

2.  Αναστασόπουλος Βασίλειος, Νοσηλευτής Ψυχιατρικής 
κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.

3.  Βαρβαζά Άννα Μαρία, Προϊσταμένη Ψυχιατρικής Κλινικής.

4.  Βγόντζας Αλέξανδρος, καθηγητής Ψυχιατρικής Κλινικής 
Πα.Γ.Ν.Η.

5.  Γεροστέργιος Γεώργιος, Παιδοψυχίατρος Πα.Γ.Ν.Η., Επι-
μελητής Β ́

6.  Γρηγοριάδου Αναστασία, Νοσηλεύτρια Παιδοψυχιατρικής 
Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.

7.  Δημητράκη Μαρία, Τομεάρχης 7ου Νοσηλευτικού Τομέα 
Πα.Γ.Ν.Η.

8.  Κρασονικολάκη Ευφροσύνη, Υπεύθυνη Ξενώνα Βραχείας 
Παραμονής Ενηλίκων.

9.  Κωνσταντινίδη Αγγελική, Νοσηλεύτρια Μ.Ε.Θ., Πα.Γ.Ν.Η.

10.  Μινέρος Χρήστος, Νοσηλευτής Παιδοψυχιατρικής Κλινι-
κής Πα.Γ.Ν.Η.

11.  Μπάστα Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής 
Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η. 

12.  Ντζιλέπη Πηνελόπη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας Πα.Γ.Ν.Η. 

13.  Πεδιαδιτάκη Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός Πα.Γ.Ν.Η. 

14.  Πολυκανδριώτης Τζαννής, RNMH, MSc, Νοσηλευτής Ψυ-
χικής Υγείας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», 
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. 

15.  Σουμάκη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδο-
ψυχιατρικής, Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικής Κλινικής 
Πα.Γ.Ν.Η. 

16.  Στρατιδάκη Αναστασία, Νοσηλεύτρια Ψυχιατρικής Κλινι-
κής Πα.Γ.Ν.Η.

17.  Τζεδάκης Αλέξανδρος, Νοσηλευτής Ψυχιατρικής Κλινι-
κής Πα.Γ.Ν.Η.

18.  Χαλκιαδάκη Μαρία, Προϊσταμένη Παιδοψυχιατρικής Κλι-
νικής

Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής 
Υγείας Ε.Ν.Ε. - Πα.Γ.Ν.Η.: Νοσηλευτική 

Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας 2019 - Επιστημονικό Πρόγραμμα
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Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε. - 
Διεπιστημονική Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής 

Φροντίδας: «Δική μου Φροντίδα - Δικό μου Δικαίωμα»

Επιστημονικό Πρόγραμμα

08:30 - 09:00 π.μ.: Εγγραφές

09:00 - 09:15 π.μ.: Χαιρετισμοί

09:15 - 09:45 π.μ.:  Εναρκτήρια ομιλία: Ανακουφιστική 
φροντίδα σε χρονίως πάσχοντες», Μυ-
στακίδου Κυριακή

Συντονισμός: Ζούγκου Θεώνη, Μανούσου Αικατερίνη

09:45 - 11:15 π.μ.:  1ηΣτρογγυλή Τράπεζα Συντονισμός: 
Αλεξάκη Στυλιανή, Παπαμιχαήλ Ελευ-
θερία

1.«Οικονομική αποτίμηση υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φρο-
ντίδας», Πράπα Παρασκευή

2.«Το νομοθετικό πλαίσιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα 
στην Ελλάδα», Γεωργάκα Έλενα

3.«Εκπαιδευτικά δεδομένα και ανάγκες Ανακουφιστικής Φρο-
ντίδας στην Ελλάδα», Πολυκανδριώτης Τζαννής

4.«Εκπαίδευση φροντιστών στο πλαίσιο της Ανακουφιστικής 
Φροντίδας», Δεληδάκη Αθηνά

5.«Η Ανακουφιστική Φροντίδα στην κατ’ οίκον νοσηλεία: Προ-
βλήματα και παρεμβάσεις», Παπανδρέου Νικόλαος

11:15 - 11:30 π.μ.: Διάλειμμα

11:30 - 12:00 μ.μ.:  Διάλεξη: «Η χρήση της φαρμακευτι-
κής κάνναβης στην Ανακουφιστική 
Φροντίδα», Μπατίκα Πελαγία

Συντονισμός: Μήτσιου Μαρία, Ντζιλέπη Πηνελόπη

12:00 - 13:30 μ.μ.: 2η ΣτρογγυλήΤράπεζα

Συντονισμός: Βασταρδή Μαρία, Δεληδάκη Αθηνά, Τζιάτζιος 
Αθανάσιος

1.Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής της Ιατρικής Σχολής 
Ε.Κ.Π.Α. «Τζένη Καρέζη», Πάρπα Ευφημία

2.«Φροντίδα ασθενούς στο τελικό στάδιο», Ιορδανοπούλου 
Σταματίνα

3.«Δημιουργικά και θεραπευτικά μέσω τέχνης προγράμματα 
στο πλαίσιο της Ανακουφιστικής Φροντίδας», Μπουζιώτη-
Κάνδια

4.«Ο ρόλος των εθελοντών στην Ανακουφιστική Φροντίδα 
ασθενών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο», Μισιτζή Ελένη

13:30 μ.μ.: Λήξη Εργασιών – Συμπεράσματα

13:30 - 14:30 μ.μ.:  Συνάντηση Επιστημονικού Τομέα 
Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.

E
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1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., ζητά αμοιβαία μετακίνηση από το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο Πατρών, 
Αιγίου και Ναυπάκτου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6978789018

2. Νοσηλευτής Τ.Ε., ζητάω  αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», προς το Γ.N. Λαμίας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6979814163

3. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το Γ.Ν.Β. «Ασκληπιείο», ζητά αμοιβαία μετάταξη για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 6936594990,  E-mail: minou_eleni@yahoo.com

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Σεπτέμβριος 2019)

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 4ωρα πρακτικά 
Σεμινάρια Ανανηπτών Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και 
χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, πιστοποιημένα 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) στις πα-
ρακάτω ημερομηνίες:

α) Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019  ( 15:30-20:00)

β)  Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019  (15:30-20:00)

γ) Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019  (15:30-20:00)

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

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμμα-
τεία στo τηλέφωνο: 210-3648044 τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
ή επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.enne.gr και www.hcs.
gr. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι Νοσηλευ-
τές μέλη της ΕΝΕ, που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, 
παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της 
ΕΝΕ. Δηλώσεις συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δε-
κτές, αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, ή με φαξ: 210-3648049, 
ή με e-mail: grammatiaene@gmail.com.

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 και Νήσων του Αιγαίου της 
Ε.Ν.Ε.: Δωρεάν Σεμινάρια BLS/AED, για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., 

σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Σ
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Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ µε 23 µονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ


