
ΕΤΟΣ ΕΝΤΕΚΑΤΟ
(ΦΥΛΛΟ 124)

ΔΕΚΕΜΡΙΟΣ
2019

Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Επαγγελματιών Τομέα Υγείας: 

«ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ» - Β’ Κύκλος Αιτήσεων

3ο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ν.Ε.: 
Συμμετοχή στην Ημερίδα 
«Εμβολιασμοί: Ασπίδα 
προστασίας για όλους»

Εντυπωσιακό σε παλμό και 
συμμετοχή το 20ο Πανελλήνιο 

Νοσηλευτικό Συνέδριο της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Επιστημονικός Τομέας 
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας: 

2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
«συμπαίκτης» στον αγώνα του 

Συλλόγου γονιών και κηδεμόνων 
παιδιών με καρκίνο «Η Πίστη»

School Health 2019 – 2020: «Εκπαίδευση 
Κλινικών, Κοινοτικών & Σχολικών Νοσηλευτών»



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201902

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3617859
e-mail: info@enne.gr

www.enne.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Αρβανίτης / Αντιπρόεδρος Α΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Β΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Αριστείδης Δάγλας / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Λάμπρος Μπίζας / Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Αβραμίδης / Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

Μέλη:
Δημήτριος Πιστόλας
Ειρήνη Κολώνια
Μιχαήλ Μαντζανάς
Γεώργιος Δόντσιος
Παναγιώτης Κοσκινάς
Τζαννής Πολυκανδριώτης
Ευτυχία Γιάγκου
Μαρία Μηλάκα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αριστείδης Δάγλας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Ελευθερίας 29 (Αμφιθέας), Άλιμος
T: 210 7251600 – 210 9210202
F: 210 7251605
E: grafima@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Φωτογραφίες
Shutterstock.com

Έκδοση της υπ’ αριθμ. 197948/
Ε1/2019 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (Μόνιμοι διορισμοί 
μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ), ΠΕ 25 

Σχολικών Νοσηλευτών

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση Προκήρυξης 
7Κ/2019 (Υποβολή αιτήσεων)

Α.Σ.Ε.Π.: Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 
για τη διαδικασία κατάταξης 

με σειρά προτεραιότητας, κατά 
κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας 

Π.Ε. (ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

Προκήρυξη Θέσης Νοσηλευτή 
– Νοσηλεύτριας σε Ψυχιατρική 

Κλινική

Συνέχεια στη σελ. 03»

Συνέχεια στη σελ. 04»

Συνέχεια στη σελ. 05»

Συνέχεια στη σελ. 10»
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Έκδοση της υπ’ αριθμ. 197948/Ε1/2019 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (Μόνιμοι διορισμοί μελών ΕΕΠ 

– ΕΒΠ), ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών

ΜMε αφορμή τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της υπ΄αριθμ. 197948/Ε1 
Κοινής Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός κατά 
κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων, που θα 
καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 
4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020», 
με την οποία επισφραγίστηκε μια αλληλουχία γεγονότων και 
επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο οι πληροφορίες 
που έκαναν λόγο για μείωση των θέσεων στα σχολεία Ειδικής 
Αγωγής και είχαν προκαλέσει δικαιολογημένες αντιδράσεις 
όλων των επίσημων φορέων, η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος, με βάση 
την επίσημη πλέον πολιτειακή βού-
ληση για τη μείωση των θέσεων ΠΕ 
25 Σχολικών Νοσηλευτών (αλλά και 
άλλων κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ) επιση-
μαίνει τα ακόλουθα:

Η μείωση των θέσεων αποτελεί σα-
φώς ατυχή επιλογή, συνιστά υπο-
τίμηση του σημαντικότατου για τα 
σχολεία ειδικής αγωγής ρόλου του 
σχολικού νοσηλευτή και θέτει εν 
μέρει ζήτημα προστασίας της υγείας 
πολύ ευπαθών ομάδων του πληθυσμού κατά παράβαση του 
άρθρου 21 του Συντάγματος που επιβάλει την μέριμνα για την 
υγεία των πολιτών και η λήψη ειδικών μέτρων για την προστα-
σία της νεότητας, του γήρατος και της αναπηρίας.

Δεδομένου δε ότι πρόκειται για σχολεία ειδικής αγωγής, όπου 
φοιτούν μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες ή μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, η ανωτέρω μείωση των θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν 
αποτελεί συμμόρφωση με την κατοχυρωμένη νομοθετικά ήδη 
με το νόμο 3699/2008 δέσμευση της Πολιτείας να αναβαθμί-
ζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής 
και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή 
δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για όλα τα 
στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Η ενδεχόμενη μη κάλυψη των οργανικών κενών εκπαιδευτι-
κών ΕΕΠ δεν αποτελεί διασφάλιση σε όλους τους πολίτες με 
αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
ίσων ευκαιριών για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην 
κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και 

αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη 
μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

Η δυνατότητα στήριξης μαθητών που έχουν σημαντική δυσκο-
λία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοη-
τικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδι-
αιτεροτήτων και με σχολικό νοσηλευτή, κατοχυρωμένη εδώ 
και δεκαετίες, τίθεται εν αμφιβόλω δια της ανωτέρω μείωσης 
θέσεων. 

Σε γενικότερο επίπεδο δε, η μη πρόσληψη μόνιμων εκπαι-
δευτικών ΕΕΠ σε όλα τα οργανικά κενά των Σχολείων Ειδικής 
Αγωγής, διαιωνίζει την ταλαιπωρία των ήδη δοκιμαζόμενων 

οικογενειών των μαθητών αυτών.

Επειδή η ειδικότητα του σχολικού 
νοσηλευτή, εξειδικευμένου επιστή-
μονα υγείας με κύριο έργο την προ-
αγωγή της υγείας και ασφάλειας στη 
σχολική μονάδα, είναι άκρως απα-
ραίτητη για την ομαλή λειτουργία 
των Σχολείων Ειδικής Αγωγής και 
την προστασία της υγείας των μαθη-
τών.

Επειδή είναι επιβεβλημένη η άμεση 
αύξηση κατά κλάδο και ειδικότητα 
των κενών θέσεων που πρόκειται 
να καλυφθούν με διορισμό μόνιμων 

εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς εδώ και μία 
δεκαετία δεν έχουν διενεργηθεί προσλήψεις.

Επειδή η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντί-
δας και περίθαλψης στις ευπαθείς ομάδες των μαθητών των 
σχολείων Ειδικής Αγωγής αποτελεί πρωταρχικό στόχο και μέ-
ριμνα της Πολιτείας, μη επιδεχόμενο έκπτωσης.

Συνεπεία των ανωτέρω, σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε σε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε οι θέσεις να αντιστοι-
χούν στα καταγεγραμμένα οργανικά κενά και να ολοκληρω-
θούν οι εξαγγελθείσες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών 
ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και υπαλλήλων κατηγορίας 
ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών ειδικότερα, για τους οποίους η 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει θεσμική υποχρέωση προά-
σπισης των δικαιωμάτων τους (όπως και όλων των Νοσηλευ-
τών της χώρας).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

        Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας
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Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
(ΦΕΚ 42/11-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση τρια-
κοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπι-
στημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευ-
ρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), 
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και 
στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυ-
πογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά 
μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες 
που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμε-
τοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

• Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Δεκεμβρίου 2019 
ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 14:00.

• Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 
13 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία 
αποδεικνύονται τα προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι 
υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, 
πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από 
σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για 
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή 
Υ.Ε.). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις 
Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 307 και 310 (Β΄ επικουρικός πίνακας), με 
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ Β΄ – σελ. 1016 του ΦΕΚ).

Αναλυτικά η Προκήρυξη: http://www.et.gr/idocs-nph/search/
pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtv
SoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF5_2sHZytA1Y08knBzLCmTXK
aO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEh
ATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudCtdYzCc21fiSGYT_4iyJf2-
8aMevwJVVdJRKNuDVxX 

Γ
Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση Προκήρυξης 7Κ/2019 (Υποβολή αιτήσεων)

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 7Κ/2019)  
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσί-
ων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπι-
κού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτερο-
βάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους 
εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο 
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαί-
δευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και 
στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-

τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

β) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ.Α΄), ως ισχύει.

γ) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 220/ 28.9.1998/τ.Α΄) όπως ισχύει.

δ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ε) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προ-
σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/
6.8.2004/τ.Α΄).

στ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ-
σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.»
(Φ.Ε.Κ. 48/23.2.2005, τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ. 263/
23.11.2007/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 
του ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/28.12.2009/τ.Α΄).

ζ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/9.2.2007/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο-
νομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δη-
μοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40/15.3.2010/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

θ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/7.6.2010/τ.Α΄) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

ι) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 112/13.7.2010/τ.Α΄).

ια) Του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 54/14.3.2012/
τ.Α΄), όπως ισχύει.

ιβ) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Φ.Ε.Κ. 222/12.11.2012/τ.Α΄), όπως ισχύει.

ιγ) Του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση 
νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συ-
ντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 16/23.1.2013/τ.Α΄).

ιδ) Του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 
στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις 
των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και 
πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 224/2.12.2016/τ.Α΄), όπως 
ισχύει.

ιε) Του ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 200/3.12.2018/τ.Α΄).

ιστ) Του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και 
αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 17/7.2.2019/τ.Α΄), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α.Σ.Ε.Π.: Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία 
κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και 

ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. 

(Π.Ε. 87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

Προκήρυξη Θέσης Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας
Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια για εργασία σε Ψυχιατρική Κλινική (Ηράκλειο Αττικής), Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2102817068, 
2102813724,  E - mail: grammateia1@panagiagrigorousa.gr

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 2ΓΕ/2019) 
Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κα-
τάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλά-
δο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγο-
ρίας Π.Ε.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 

Α΄) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την 
καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο 
τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

β. των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του ν. 1566/1985 
(ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

γ. του άρθρου 9 παρ 6 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) 
«Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,

δ. του άρθρου 20, παρ. 1, 3 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 
146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

ε. του άρθρου 23, παρ. 2 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) 
«Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», 
όπως ισχύει.

στ. του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

ζ. Του άρθρου 7Α του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Ανα-
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κα-
νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

η. του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις».

θ. του άρθρου 6 παρ.7 «Κέντρο Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Νέο Ασφαλι-

στικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του 
ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄) «Παροχή υπηρεσιών ασφα-
λείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και 
άλλες διατάξεις».

ι. του άρθρου 64, παρ. 1 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 
Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 
άλλες διατάξεις».

ια. του άρθρου 26, παρ. 11 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 
Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις».

ιβ. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’) «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει,

ιγ. των άρθρων 53-67 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) 
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». 

ιδ. του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α΄) «Ενδυνάμωση Ανώ-
τατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενί-
σχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
διατάξεις»

2. Το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), «Καθορισμός των προ-
σόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Το-
μέα», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες»

4.Τo π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.».

6.Το π.δ.  83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.». 

7.Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α’) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.».
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 

ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.01 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

231

Πτυχίο Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ή Φαρμακευτικής Πανεπιστημί-
ων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που δια-
θέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, 
προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολο-
γικούς πίνακες κατάταξης.
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ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 

ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.02 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

232

Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων ή πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή 
Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Βα-
σιλ. Όλγα» ή πτυχίο των Σχολών του αρ.6, περ. Β’ της παρ.4, στοιχ. 
β’ της αριθμ. Β3/2274/87 (Β΄ 346) υ.α. που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν.1865/1989 (Α΄ 210) ή πτυχίο Μαιευτικής ΤΕΙ ή Δημόσι-
ας Μαιευτικής Σχολής Θεσ/νίκης ή Επισκεπτών/τριών Υγείας ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλο-
δαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν 
πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσ-
σονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς 
πίνακες κατάταξης. 

133

ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
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ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.03 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

233

Πτυχίο Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ ή Αισθητικής ΚΑΤΕΕ της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλο-
δαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν 
πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσ-
σονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς 
πίνακες κατάταξης.
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ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 

ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.04 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

234

Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστη-
ρίων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικό-
τητας της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων 
που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 
κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιό-
τητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους 
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
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ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 

ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.05 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

235

Πτυχίο Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής 
ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που 
διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 
κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιό-
τητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους 
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
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ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 

ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.06 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

236

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΑΤΕΕ) 
ή Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (Τμήμα Κοινων. Πρόνοιας) 
ή Διακονισσών της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος της ημε-
δαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδα-
πής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν 
πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσ-
σονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς 
πίνακες κατάταξης.
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ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 

ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.07 
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ

237

Πτυχίο Ραδιολογίας/Ακτινολογίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο 
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κά-
τοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγι-
κή και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που 
δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
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ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.08 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

238

Πτυχίο Εργοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ή πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕ-
Ι-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που δι-
αθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, 
προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολο-
γικούς πίνακες κατάταξης.
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ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 

ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.09 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ-

ΚΟΜΩΝ

239

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή Νηπι-
οκόμων ΚΑΤΕΕ ή Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΠΙΚΠΑ) της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλο-
δαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν 
πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσ-
σονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς 
πίνακες κατάταξης.
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ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 

ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.10
ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ

240

Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή Εποπτών Δημό-
σιας Υγείας ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω 
τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέ-
τουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
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ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

241

Πτυχίο Γεωπονίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτι-
κής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή 
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Εγγείων 
Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παρα-
γωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωι-
κής Παραγωγής ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλο-
ντος ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Ζωικής 
Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγω-
γής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής του Ανθρώπου ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονικής Βι-
οτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλο-
δαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν 
πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσ-
σονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς 
πίνακες κατάταξης.
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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.

•  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). 

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

Η
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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.

Β’ Κύκλος Αιτήσεων

Για πληροφορίες: https://www.energo-ene.gr/

Στη μαγευτική πόλη της Καστοριάς, πραγματοποιήθηκαν οι 
εργασίες του 20ουΠανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας 
Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Ε.Σ.Υ., από 
τις 5 – 8 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Λημναίον. Το συ-
νέδριο- θεσμός για τον σύγχρονο Νοσηλευτή, είχε επετειακό 
χαρακτήρα, καθώς με αφετηρία τη φετινή χρονιά, επεκτάθη-
κε η διάρκεια του για μια ημέρα, με γνώμονα τόσο τις συ-
νεχώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών της 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., όσο και την πληθώρα των συμμετοχών 
φορέων – υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεων 
συνεργασίας καταξιωμένων επιστημονικών φορέων. Το συ-
νέδριο, τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοβιομηχανίας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επι-
χειρήσεων Ελλάδος και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 

Στην συνδιοργάνωση του συνεδρίου συμμετείχαν η 3η Υγει-
ονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς).

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάμβανε 5 Ειδικά Φροντι-

Εντυπωσιακό σε παλμό και συμμετοχή το 
20ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Σ
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στήρια, 12 Κλινικά Φροντιστήρια, 1 Εξειδικευμένο Σεμινά-
ριο, 1 Workshop, 1 Δορυφορικό Συμπόσιο, 17 Διαλέξεις, 18 
Στρογγυλές Τράπεζες, 90 Ελεύθερες Ανακοινώσεις και 113 
Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Η θεματολογία του συνεδρίου 
κάλυψε ενδελεχώς όλα τα επιστημονικά πεδία της Νοση-
λευτικής Επιστήμης, προάγοντας παράλληλα τη διεπιστημο-
νικότητα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

Οι συμμετοχές των νοσηλευτών και των επαγγελματιών 
υγείας ήταν αθρόα, ενώ σημαντική παρουσία είχαν οι φοι-
τητές Νοσηλευτικής από όλα τα Τμήματα Νοσηλευτικής των 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων πανελλαδικά.

Την κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου, πραγματοποίησε 
εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας ο κ.Παναγιώτης Πρεζε-
ράκος (Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Πρόληψης και 
Εθελοντισμού). Χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Παναγιώτης 
Μπογιατζίδης (Διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας), ο κ. Αριστείδης Δάγλας, πρόεδρος της ΠΑ-
ΣΥΝΟ-ΕΣΥ, η κ. Φαίη Κοσμοπούλου (Γενική Διευθύντρια 
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας), ο κ. Βασίλει-
ος Αντωνιάδης (Διοικητής Γ.Ν. Καστοριάς), η κ. Κρυσταλλία 
Χατζηαγοράκη (Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. 
Καστοριάς), ο κ. Ιωάννης Σιώμος (Γενικός Γραμματέας Ια-
τρικού Συλλόγου Καστοριάς), ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας (Βου-
λευτής Νομού Καστοριάς Ν.Δ.), ο κ. Παναγιώτης Γεωργίου 
(Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παγκύπριας Συντεχνίας 
Νοσηλευτών), η κ. Γεωργία Φασόη (Πρόεδρος Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), η κ. 
Θεοδώρα Καυκιά (Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Διευθύντρια Σύντα-
ξης Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης), ο κ. 
Δημοσθένης Σαληκίδης ( Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος), ο 
κ. Μιχαήλ Κουράκος (Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Γ.Ν.Β. Ασκληπιείο – Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτρο-
πής του Συνεδρίου) και ο κ. Πέτρος Δοκόπουλος (Αντιδή-
μαρχος Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβεύτηκαν οι κάτωθι εργασίες:

1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: «Η επί-
δρασης της προσωπικότητας και της θρησκευτικότητας στο 
προσωπικό Μ.Ε.Θ. για τις αποφάσεις τέλους ζωής» Α. Ντα-
ντανά, Δ. Ματάμης, Σ. Σαββίδου, Μ. Γιαννάκου, Μ. Γκούβα, 
Γ. Νάκος, Β. Κουλούρης

2ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: «Πολ-
λαπλή σκλήρυνση και θρησκευτικότητα», Α. Τζιάτζιος, Κ. 
Μεταξούλη, Ε. Σπηλιοπούλου, Σ. Πλακάς, Ο. Κωνσταντακο-
πούλου

Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης: «Η 
επίπτωση της ενδοκοιλιακής υπέρτασης στη νεφρική λει-
τουργία», Μ. Κιρκέτσου

Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοί-
νωσης (e – poster): «Εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού 
στις Μονάδες εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), κλινικές και οι-
κονομικές επιπτώσεις», Ζ. Μανωλίδου, Π.Α. Ευσταθίου, Μ. 

Τσερώνη, Α.Π. Ευσταθίου, Α. Καραγεώργου, Α. Χαρανά

Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης Φοιτη-
τών: «Ο ρόλος του νοσηλευτή στη διαχείριση του εθισμού στο 
διαδίκτυο», Σ. Λυκοπούλου, Ο.Γ. Μήτση, Ε. Λαΐου

Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής 
Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας – Ε.Σ.Υ, απέσπασε διθυραμβικές 
κριτικές σε οργανωτικό – επαγγελματικό – επιστημονικό επί-
πεδο και ανέβασε ακόμη ψηλότερα τον πήχη για το επόμενο 
συνέδριο.
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Μέσα από το επιστημονικό πρόγραμμα αναπτύχθηκαν όλα τα 
φλέγοντα θέματα από το εργασιακό περιβάλλον των νοσηλευ-
τών αλλά και το χώρο της υγείας ευρύτερα, προκαλώντας ευ-
γενείς αντιπαραθέσεις, καταιγισμό απόψεων και δεδομένων 
από το χώρο της νοσηλευτικής κοινότητας σε επίπεδο διοί-
κησης υπηρεσιών υγείας και επαγγελματικής δεοντολογίας.

Με εκλεκτούς προσκεκλημένους από τον χώρο της Δημόσιας 
Διοίκησης, του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του ΙΝ.ΕΠ., της Π.Ε.Φ., του χώρου 
της πιστοποίησης της ποιότητας, την ακαδημαϊκή κοινότητα 
και την αγορά εργασίας, το 20ο μας συνέδριο ήταν το πληρέ-
στερο μέχρι τώρα, θέτοντας τον πήχη των απαιτήσεων ακόμα 
ψηλότερα για τις επόμενες χρονιές.

Όλοι οι σύνεδροι συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του συνε-
δρίου και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επι-
στημονικό επίπεδο, το οποίο κατάφερε να συνενώσει όλους 
τους επαγγελματίες υγείας, αναδεικνύοντας τον ηγετικό ρόλο 
των νοσηλευτών στις υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, οι νοση-
λευτές απέδειξαν με την παρουσία τους, ότι, σε πείσμα των 
καιρών, αντιστέκονται και με εφαλτήριο τη συνεχιζόμενη εκ-
παίδευση, αναγάγουν και εξελίσσουν το νοσηλευτικό επάγ-
γελμα σε όλα τα επίπεδα.

Η ομάδα της επιστημονικής επιτροπής, υπό την καθοδήγηση 
του προέδρου της κ. Μιχάλη Κουράκου και των αντιπροέδρων 

κ.κ. Γεωργίου Σι-
δηρά, Τζαννή Πο-
λυκανδριώτη και 
Δημητρίου Μπα-
ρουξή, λειτούργη-
σε υποδειγματικά, 
αναδεικνύοντας 
το υψηλό επίπεδο 

των εργασιών με σεβασμό στους συγγραφείς και στη σύνθεση 
του προγράμματος. Επίσης θα ήταν παράλειψη να μην ανα-
φερθούμε στην αποφασιστική συμβολή της τοπικής οργανω-
τικής επιτροπής στην μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου, υπό την 
καθοδήγηση της κ. Καλλιόπης Καραλιόλιου και του κ. Βασίλη 
Μπαμπούλη. Και βέβαια όλη αυτή η μεγαλοπρεπής εκδήλω-
ση, φτάνει σε όλους αποτυπωμένη με ακρίβεια και λάμψη 
μέσα από τον φωτογραφικό φακό του άξιου συναδέλφου κ. 
Γιώργου Τζιτζίκου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ., της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 
Συνεδρίου, εκφράζονται οι θερμές ευχαριστίες προς όλους 
τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, αλλά και για τις 
καινοτόμες γνώσεις τις οποίες μοιράστηκαν με όλους τους 
επαγγελματίες υγείας. Ιδιαιτέρως δε, εκφράζονται οι θερμές 
ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν 
να παρευρεθούν στο συνέδριο, παραμένοντας στις επάλξεις 
του Ε.Σ.Υ., αλλά και στους χορηγούς που συντέλεσαν στην επι-
τυχή έκβαση των εργασιών του συνεδρίου μας.

Καθώς η πόλη της Καστοριάς και η μαγευτική λίμνη, μας απο-
χαιρέτησε με τις καλύτερες εντυπώσεις, η Χαλκιδική παίρνει 
τα σκήπτρα για να υποδεχτεί τη Νοσηλευτική Κοινότητα, στο 
πλαίσιο του 13ου Πανελ-
λήνιου Επιστημονικού & 
Επαγγελματικού Νοση-
λευτικού Συνεδρίου της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελ-
λάδος, το οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 21 – 24 
Μαΐου 2020 στη Χαλκιδι-
κή.
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3ο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ν.Ε.: 
Συμμετοχή στην Ημερίδα

«Εμβολιασμοί: Ασπίδα προστασίας για όλους»

Στις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πατρών, η Ημερίδα «Εμβολιασμοί: Ασπίδα προστα-
σίας για όλους», από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο 
πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αχαΐας. Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης το Γ.Ν. 
Παίδων Πάτρας «Καραμανδάνειο», το Πανεπιστημιακό Γενι-
κό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», η Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Κ.Υ 
Βορείου Τομέα & Γ.Ν «Άγιος Ανδρέας», το 39ο Δημοτικό Σχο-
λείο Πατρών, το Κέντρο Υγείας Άνω Πόλης Πατρών, η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) και το 3ο Περιφερειακό Τμήμα 
Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννή-
σου της (Ε.Ν.Ε.).

Μέσω του επιστημονικού προγράμματος παρουσιάστηκαν 
όλα τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τη εμβολιαστική κάλυ-
ψη, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και όλες τις πρόσφατες 
μελέτες. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος τον 
οποίο διαδραματίζουν οι επαγγελματίες υγείας μέσω της δι-
επιστημονικής συνεργασίας και διασύνδεσης των υπηρεσιών 
τους, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης και επιστημονικά 
τεκμηριωμένης ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με τις 

γενικές αρχές των εμβολιασμών (μύθοι και πραγματικότητα, 

αντιεμβολιαστικό κίνημα κλπ) και τις διαχρονικά επίκαιρες 

λοιμώξεις (μηνιγγίτιδα, HPV, HIV, HAV, ηπατίτιδες), δίνοντας 

έμφαση στο σχολικό περιβάλλον και στη δεδομένη διασύν-

δεσή του με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και τις Διευ-

θύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ιδιαιτέρως δε, πραγματοποιήθηκε αναφορά για τον νευραλ-

γικό ρόλο των Σχολικών Νοσηλευτών σε ότι αφορά το πεδίο 

δράσης τους, όχι μόνο προς την σχολική κοινότητα, αλλά και 

εκτός αυτής σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 3ου Περιφερειακού Τμήματος 

της Ε.Ν.Ε., εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στα μέλη της Ορ-

γανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, για την άψογη ορ-

γάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης και δηλώνει αρωγό σε 

όλες τις μελλοντικές επιστημονικές δραστηριότητες.

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

  Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Αρβανίτης Γεώργιος                         Λεβέντης Χαράλαμπος

Σ

Α. Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», ζητά αμοιβαία μετάταξη προς το Γενικό Νοσοκομείο 
Μυτιλήνης «Βοστάνειο» ή το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6951972019

Β. Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Νοσοκομείο Χαλκίδας προς Νοσοκομεία: Βέροιας, Νάουσας, Θεσσαλονίκης, Έδεσσας, Γιαννι-
τσών ή Κατερίνης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974591896, E-mail: eleni.vrsk@yahoo.gr

Γ. Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γ.Ν. Ξάνθης ζητά αμοιβαία μετάταξη με άτομο που υπηρετεί σε Κέντρο υγείας ή Π.Ε.Δ.Υ του Ν. 
Αττικής. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974306152

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Δεκέμβριος 2019)
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Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, ολοκληρώθηκε το 2ο Εκ-
παιδευτικό Σεμινάριο Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής, το 
οποίο διοργανώθηκε από Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής Νοση-
λευτικής του Επιστημονικού Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής 
Υγείας της Ε.Ν.Ε., σε συνεργασία με τη Β΄ Πανεπιστημιακή 
Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και την Ελληνική Ψυ-
χιατροδικαστική Εταιρεία και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέ-
ατρο του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», από 18/09/2019 έως 11/12/2019.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 11 εξειδικευμένες εισηγήσεις, 
με στοχευόμενη θεματολογία, η οποία αφορούσε διεπιστη-
μονικές προσεγγίσεις στο χώρο της Ψυχιατροδικαστικής, 
δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες και στις προκλήσεις, οι 
οποίες απορρέουν, μέσα από τη συμμετοχή εξειδικευμένων 
επιστημόνων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε 
αμφίδρομη επικοινωνία και αναπτύχθηκαν ενδελεχώς εξει-
δικευμένες λεπτομέρειες σχετικά με την ψυχιατροδικαστική 
επιστήμη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., εκφράζει θερμά συγχα-
ρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες εισηγητές και εκπαι-
δευόμενους, καθώς και στη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» 

για την οργανωτική υποστήριξη, προκειμένου να υλοποιηθεί 
το πρόγραμμα. Ιδιαιτέρως δε, εκφράζει τις ευχαριστίες του 
προς τον Καθηγητή Ψυχιατροδικαστικής της Β΄ Πανεπιστημι-
ακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» κ. Αθανάσιο 
Δουζένη και τους συνεργάτες του, καθώς και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και στα μέλη της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής 
Εταιρείας για την διαχρονική και άψογη συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

      Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                Αριστείδης Δάγλας

Τ
Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής 

Ψυχικής Υγείας: 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο 
της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και υποστήριξης, συμμε-
τείχε στο Τουρνουά Ποδοσφαιρικών Αγώνων Παλαιμάχων, 
για την προβολή και την ενίσχυση του Συλλόγου γονιών και 
κηδεμόνων παιδιών με καρκίνο «Η Πίστη». Το τουρνουά δι-
οργανώθηκε από το Σύλλογο Παλαιμάχων Παλαιού Φαλήρου, 

συμμετείχαν οι ομάδες παλαιμάχων του Π.Α.Σ. Παλαιό Φά-

ληρο, η Π.Ο. Εισαγγελέων και Δικαστών Ελλάδος και η Μικτή 

Παλαιμάχων Αθήνας – Πειραιά και διεξήχθη στο Ποδοσφαι-

ρικό Δημοτικό Γήπεδο «Σοφία Μπεφόν».

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. 
«συμπαίκτης» στον αγώνα του 

Συλλόγου γονιών και κηδεμόνων 
παιδιών με καρκίνο «Η Πίστη»

Η
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Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκε ενάντια στην ομάδα παλαιμάχων του Π.Α.Σ. 
Παλαιό Φάληρο, από την οποία ηττήθηκε, ύστερα από πολύ 
καλή εμφάνιση. Σκόρερ για την ομάδα μας ήταν ο Πολυκαν-
δριώτης Τ. Για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συμμετείχαν Αβραμί-
δης Γ., Μεταξιώτη Θ., Κιούσης Ν., Κούρτης Γ., Παπανδρέου Ν., 
Πολυκανδριώτης Τ., Ρότσας Γ., Ρουσσόπουλος Α. Σακαγιάννης 
Ν., Σαληκίδης Δ., Τζιάτζιος Α., Τούσης Ε.

Στον τελικό του τουρνουά η ομάδα παλαιμάχων του Π.Α.Σ. 
Παλαιό Φάληρο, αντιμετώπισε την Π.Ο. Εισαγγελέων και Δι-
καστών Ελλάδος, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2. 
Ακολούθησε η απονομή κυπέλλων και τιμητικών βραβεύσεων 
σε όλες τις ομάδες, υπό την παρουσία του Δημάρχου Π. Φα-
λήρου κ. Γιάννη Φωστηρόπουλου και την παρουσία πλήθος 
κόσμου, οι οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη το  αθλητικό γεγονός.

Τελικός νικητής του τουρνουά αναδείχθηκε ο Σύλλογος γο-

νιών και κηδεμόνων παιδιών με καρκίνο «Η Πίστη», καθώς 
μέσα από τη διεξαγωγή του τουρνουά, κατάφερε να συσπει-
ρώσει όλους τους συμμετέχοντες και να τους έχει ενεργούς 
συμπαραστάτες στον καθημερινό αγώνα τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ., συγχαίρει 
όλες τις ομάδες για τη συμμετοχή τους, το Δήμο Π. Φαλήρου 
για την υποστήριξη, καθώς και την «ψυχή» της διοργάνωσης 
και ενεργό εθελοντή του Συλλόγου «Η Πίστη», κ. Ευάγγελο 
Γιαννακουδάκη για την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής. Ιδι-
αιτέρως δε, ευχαριστεί όλα τα μέλη της για την συνεισφορά 
τους, ως προς την ενίσχυση του Συλλόγου «Η Πίστη».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                                 Γεώργιος Αβραμίδης
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), σύμφωνα με τους σκο-
πούς της, (ν. 3252/2004, Άρθρο 2, Σκοποί της Ε.Ν.Ε.: 1,5,8,10, 
12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21) και των πολλών αιτημάτων διεξα-
γωγής του προγράμματος «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολεί-
ου, της Οικογένειας, της Κοινότητας», διοργάνωσε μέσω του 
Επιστημονικού Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής, δύο εκπαι-
δευτικά σεμινάρια για Κλινικούς, Κοινοτικούς & Σχολικούς 
Νοσηλευτές, με σκοπό την από κοινού εκπαίδευση, ως προς 
τις τεχνικές 
διδασκαλίας 
– μεθόδους 
εκπαίδευσης 
και ανάπτυ-
ξης δεξιο-
τήτων του 
Προγράμμα-
τος School 
Health 2019 
– 2020: 
« Α γ ω γ ή 
Υγείας μέσω 
του Σχολεί-
ου, της Οικο-
γένειας, της 
Κοινότητας 
– Πρώτες 
Βοήθειες & 
Καρδιοανα-
π ν ε υ σ τ ι κ ή 
Αν α ζ ω ο γ ό -
νηση». Το 
πρώτο σεμινάριο έλαβε χώρα στις 7 Δεκεμβρίου 2019, στο 
πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. (Καστοριά) και το δεύτερο στις 11 Δε-
κεμβρίου 2019 στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς». Συ-
νολικά εκπαιδεύτηκαν 130 Κλινικοί, Κοινοτικοί και Σχολικοί 
Νοσηλευτές, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα αι-
τήματα διεξαγωγής του Προγράμματος, προσαρμόζοντας την 
εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο των 
συμμετεχόντων. Επιπλέον, δόθηκαν στους συμμετέχοντες οι 
απαραίτητες διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή του προγράμμα-
τος και τη λήψη εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ιστοσελίδας 
του Προγράμματος.

Καθώς το πρόγραμμα διανύει το πέμπτο έτος διεξαγωγής, πα-

νελλαδικά, με την εθελοντική αρωγή των μελών της Ε.Ν.Ε., 
καλύπτει τις διαχρονικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, των γο-
νέων αλλά και των ίδιων των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση 
να ανταπεξέλθουν σε τυχόν ατυχήματα στο σχολικό περιβάλ-
λον και στο χώρο ζωής τους, ενώ παράλληλα τους τροφοδο-
τεί με τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν 
προκλήσεις, διασφαλίζοντας την υγεία τους. Σε αυτό το πλαί-

σιο, η παρουσία 
Σχολικών Νο-
σηλευτών, εν-
δυναμώνει και 
αναδεικνύει τον 
κομβικό ρόλο 
τους, ως προς 
την ενδοσχολι-
κή εκπαίδευ-
ση, σύμφωνα 
και με το Φ.Ε.Κ. 
2 0 3 8 / 0 5 - 0 6 -
2018, «Καθή-
κοντα και αρ-
μοδιότητες των 
κλάδων ΠΕ 25 
Σχολικών Νοση-
λευτών και του 
κλάδου ΔΕ01 
Ειδικού Βοηθη-
τικού Προσωπι-
κού στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης», Άρθρο 1 (παρ. 6, 7,8,18).

Λόγω των πολλών αιτημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο 
Πρόγραμμα «School Health», η Ε.Ν.Ε. ως αρμόδιος φορέας 
εκπαίδευσης των μελών της, προγραμματίζει τη διεξαγωγή 
του εκπαιδευτικού σεμιναρίου πανελλαδικά, μέσω των Περι-
φερειακών Τμημάτων της. 

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του Προγράμματος: Γραμμα-
τεία Ε.Ν.Ε. (Τηλ: 2103648044, Fax: 2103648049, E mail: info@
enne.gr)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

        Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας

School Health 2019 – 2020:
Εκπαίδευση Κλινικών, Κοινοτικών & 

Σχολικών Νοσηλευτών

Η
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Δωρεάν Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών: «Αναγνώριση & Αντιμετώπιση 
Αναφυλαξίας από το Νοσηλευτή»

Σάββατο 25/01/2020, Ώρα: 12:00 – 13:30 μ.μ., (απαιτείται προεγγραφή)

Φόρμα εγγραφής στο κλινικό φροντιστήριο: https://www.eventdata.gr/
welcome/StateOfTheArt2020/registerkfn.htm

Το Κλινικό Φροντιστήριο μοριοδοτείται με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοση-
λευτικής Εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε.

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι Δωρεάν: https://www.eventdata.gr/
welcome/StateOfTheArt2020/register.htm

Πληροφορίες: https://allergycongress.gr/

Πανελλήνιο Συνέδριο
«State-of-the-art – Το Αλλεργικό Παιδί και 

οι Εξελίξεις»

Δωρεάν Κλινικό Φροντιστήριο 
Νοσηλευτών: «Αναγνώριση & Αντιμετώπιση 

Αναφυλαξίας από το Νοσηλευτή»

Δ
www.allergycongress.gr

Κλινικό Φροντιστήριοδωρεάν για νοσηλευτές(απαιτείται προεγγραφή)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Σάββατο 25/1 | 12:00-13:30  

Τ: 2107776964
Ε: info@allergy.gr

elcomeCONGRESS & TRAVEL TAILOR MADE SERVICES

Τ: 2112105553
Ε: info@welcometravel.gr

Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Αναφυλαξίας από τον Νοσηλευτή
Προεδρείο: Ε. Μανουσάκης

Το αλλεργικό παιδί στο σχολείο: κίνδυνοι και προσδοκίες
Δ. Πετράκης

Αναγνώριση και αντιμετώπιση του παιδιού με αναφυλαξία
Ι. Μανωλαράκη
Πρακτική επίδειξη χρήσης της αδρεναλίνηςΒ. Ζησάκη

ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ23-26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

22
C.M.E.
credits



Η Πρόεδρος & το Περιφερειακό 
Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. σας 

εύχονται ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα & 
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!      

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του 4ου Π.Τ. σας εύχονται 
ολόψυχα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!

2020 Ευχές για το Νέο Έτος




