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Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7, 
καλείστε στην τακτική Γενική Συνέλευση του 1ου Π.Τ. Αττικής 
& Νήσων του Αιγαίου της ΕΝΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Αμφι-
θέατρο του Νοσοκομείου «Η ΕΛΠΙΣ» την Τετάρτη 05/02/2020 
και ώρα 10:00-13:00 μ.μ.. Για την συγκρότηση νομίμου απαρ-
τίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που έχουν εκ-
πληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 
10:00-13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει 
απαρτία, αν παρίσταται το 1/4 των μελών του Π.Τ.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία θα ολοκλη-
ρωθεί την επομένη, ήτοι την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 

10:00-13:00 μ.μ. με όσα μέλη παρίστανται στο Αμφιθέατρο 
του Νοσοκομείου «Η ΕΛΠΙΣ».

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση αφο-
ρούν:

• την έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019

• τον απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2019

• Οικονομικό Προϋπολογισμό του έτους 2020

• οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και εγκριθεί από το σώμα.

Με εκτίμηση,

H Πρόεδρος του 1ου Π.Τ. Αττικής & Νήσων του Αιγαίου

Κωνσταντία Μπελαλή

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3252/2004 άρθρο 16, παρ. 
7, καλείστε στην τακτική Γενική Συνέλευση του 2ου Π.Τ. Μα-
κεδονίας και Θράκης της ΕΝΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Αμ-
φιθέατρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης την 
Τρίτη 28/1/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. Για τη συγκρότηση νομί-
μου απαρτίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναλη-
φθεί σε 15 ημέρες, ήτοι τη Τετάρτη 12/2/2020 και ώρα 12:00 
μ.μ. στον ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν 
παρίσταται το 1/4 των μελών του Π.Τ.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία θα ολοκληρω-

θεί την επομένη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 13/2/2020 και ώρα 
13:00 μ.μ. με όσα μέλη παρίστανται.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση αφο-
ρούν:

• Την έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019

• Τον απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2019

• Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί και εγκριθεί προς συζήτηση 
από το σώμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του 2ου Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης

Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Τακτική Γενική Συνέλευση 1ου Π.Τ.
 

Τακτική Γενική Συνέλευση 2ου Π.Τ.
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν3252/2004 άρθρο 16, παρ. 
7, καλείστε στην τακτική Γενική Συνέλευση του 3ου Π.Τ. Ηπεί-
ρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ι. Νήσων & Πελοποννήσου της ΕΝΕ, 
η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα του 3ου Π.Τ. της ΕΝΕ, Αιγίου 
13 & Υπάτης (έναντι 6ης Υ.ΠΕ) στην Πάτρα, στις 05/02/2020, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ.. Για την συγκρότηση νομί-
μου απαρτίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναλη-
φθεί σε 15 ημέρες, ήτοι στις 20/02/2020, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει 

Τακτική Γενική Συνέλευση 3ου Π.Τ.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7, 
καλείστε στην τακτική Γενική Συνέλευση του 4ου Π.Τ. Θεσσα-
λίας & Στερεάς Ελλάδος της ΕΝΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο 
Αμφιθέατρο του Γενικoύ Νοσοκομείου Λάρισας την Τετάρτη 
05/02/2020 και ώρα 11:00-13:00 μ.μ.Για την συγκρότηση νομί-
μου απαρτίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που 
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 
11:00-13:00 μ.μ.στον ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει 
απαρτία, αν παρίσταται το 1/4 των μελών του Π.Τ.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία θα ολοκλη-

ρωθεί την επομένη, ήτοι την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 
11:00-13:00 μ.μ. με όσα μέλη παρίστανται στο Γ.Ν. Λάρισας

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση αφο-
ρούν:

• την έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019

• τον απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2019

• Οικονομικό Προϋπολογισμό του έτους 2020

• οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και εγκριθεί από το σώμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του 4ου Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

Απόστολος Κωτσής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7, 
καλείστε στην τακτική Γενική Συνέλευση του 5ου Π.Τ. Κρήτης 
της ΕΝΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ» την Τρίτη 04/02/2020 και 
ώρα 13.00 – 15.00 μ.μ. Για την συγκρότηση νομίμου απαρτίας 
απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που έχουν εκπλη-
ρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι την Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 
13.00 – 15.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει 
απαρτία εάν παρίσταται το 1/4 των μελών του Περιφερειακού 
Τμήματος.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία θα ολοκληρω-

θεί την επομένη, ήτοι την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 13.00 
- 15.00 μ.μ. με όσα μέλη παρίστανται στο Αμφιθέατρο του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα θέματα που θα συζητηθούν 
στην Γενική Συνέλευση αφορούν:

• την έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019.

• τον απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2019.

• οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2020.

• οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και εγκριθεί από το σώμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του 5ου Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ

Γεώργιος Κριτσωτάκης

Τακτική Γενική Συνέλευση 4ου Π.Τ.
 

Τακτική Γενική Συνέλευση 5ου Π.Τ.
 

απαρτία, αν παρίσταται το 1/4 των μελών του Π.Τ.

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί την επομένη, ήτοι στις 21/02/2020, ημέ-
ρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. με όσα μέλη παρί-
στανται στην έδρα του 3ου Π.Τ. της ΕΝΕ   Αιγίου 13 & 
Υπάτης (έναντι 6ης Υ.ΠΕ) στην Πάτρα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευ-
ση αφορούν:

• την έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019.

• τον απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2019.

• τον προϋπολογισμό για το έτος 2020.

• οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και εγκριθεί από 
το σώμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του 3ου Π.Τ.

Ηπείρου, Αιτ/νίας, Ι.Νήσων & Πελοπ/σου 

Γεώργιος Αρβανίτης
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Έργο 1 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 44 θέσεις Π.Ε. Νοσηλευτικής

(ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. Νοσηλευτικής)E
“Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-

Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών”

ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταύρου: 6 Π.Ε. Νοσηλευτι-
κής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. Νοσηλευτικής).

ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αμυγδαλέζας: 6 Π.Ε. Νοση-
λευτικής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. Νοση-
λευτικής).

ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κορίνθου: 7 Π.Ε. Νοσηλευ-
τικής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. Νοσηλευτι-
κής).

ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης: 5 Π.Ε. Νοσηλευτι-
κής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. Νοσηλευτικής).

ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Παρανεστίου Δράμας: 5 
Π.E. Νοσηλευτικής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. 

Νοσηλευτικής).

ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φυλάκιου Ορεστιάδας: 5 
Π.Ε.  Νοσηλευτικής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από 
Τ.Ε. Νοσηλευτικής).

ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μόριας Λέσβου: 5 Π.Ε. Νο-
σηλευτικής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. Νοση-
λευτικής).

ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κω: 5 Π.Ε. Νοσηλευτικής 
(ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. Νοσηλευτικής).

Αναλυτικά η προκήρυξη: http://enne.gr/wp-content/upload
s/2020/01/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%C
E%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F-1-1.pdf

Έργο 5 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

1 θέση Π.Ε. Νοσηλευτικής ή Τ.Ε.  Νοσηλευτικής στην Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε.
Αναλυτικά η προκήρυξη: http://enne.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%9
7%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F-5-1.pdf

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. – Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος - Θέσεις Νοσηλευτών: 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι νοσηλευτές 
και οι μαίες είναι απαραίτητοι για την επίτευξη της κάλυψης 
της παγκόσμιας υγείας. Η εκστρατεία και οι τεχνικές εκθέσεις 

είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές, δεδο-
μένου ότι οι νοσηλευτές-τριες και Σ

 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:
«Διεθνές Έτος Νοσηλευτών-
τριων και Μαιών»



06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

οι μαίες συνιστούν το 50% του εργατικού δυναμικού υγείας σε πολλές χώρες, 
καθώς και το 50% του ελλείμματος του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον 
τομέα της υγείας έως το 2030. Η ενίσχυση της νοσηλευτικής θα έχει πρόσθετα 
οφέλη από την προώθηση της ισότητας των φύλων (SDG5), συμβάλλοντας στην 
οικονομική ανάπτυξη (SDG8) και την υποστήριξη όλων των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Αναλυτικά: https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-
and-the-midwife-2020

Αγγελία Θέσης Νοσηλεύτριας
Ιδιωτική κλινική Ευεξίας και Αποκατάστασης στην Κύπρο, 
προσφέρει ιατρική περίθαλψη πρώτης κατηγορίας με και-
νοτόμες τεχνολογίες και νέες προσεγγίσεις, προκειμένου να 
βοηθήσει τους επισκέπτες τους στην πορεία τους προς την 

ευεξία. Αυτή την περίοδο, αναζητά μια έμπειρη νοσηλεύτρια 
για την υποστήριξη της ομάδας του. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε 
το βιογραφικό σας απευθείας στο: info@grecruitment.com

Αναλυτικά η αγγελία: https://bit.ly/36TauIR
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Καλωσόρισμα Προέδρου

Στη γη που γέννησε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες 
φιλοσόφους και επιστήμονες, «Ἀριστοτέλης πόλεως μὲν ἦν 
Σταγείρων», τη Χαλκιδική, θα σας υποδεχθούμε φέτος για το 
13ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο από 
21 ως 24 Μαΐου. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος στην πρώτη φρά-
ση από το έργο του «Μετά τα Φυσικά» μας διδάσκει: “Πάντες 
ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγο-νται φύσει” που σημαίνει: Όλοι 
οι άνθρωποι από τη φύση τους επιθυμούν τη γνώση. Με γνώ-
μονα τη ρήση αυτή λοιπόν, το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος, θεσμός πλέον στο χώρο της Υγεί-
ας, θα είναι η κοιτίδα παρουσίασης των νεότερων δεδομένων 
ως προς το κλινικό και επιστημονικό επίπεδο στην Ελλάδα 
αλλά και Διεθνώς και θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε νέες πρακτικές ως προς τις 
εξελίξεις στο χώρο της Νοσηλευτικής. Το 2020 έχει θεσπιστεί 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως “Διεθνές Έτος Νο-
σηλευτή και Μαίας” μια απόφαση μέγιστης σημασίας, η οποία 
συνιστά πρόκληση, τόσο για τους νοσηλευτές όσο και για την 
πολιτική ηγεσία της εκάστοτε χώρας που καλείται να ενσκή-
ψει στα ζητήματα του κλάδου προκειμένου να προαχθεί και να 
διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Η μεγάλη επιτυχία των προη-
γούμενων συνεδρίων θα συνεχιστεί και αυτή τη χρονιά, μέσω 
της δικής σας συμμετοχής με τη μαζική υποβολή επιστημο-
νικών εργασιών, κλινικών φροντιστηρίων, διαλέξεων κ.α. Σας 
προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι 

εντυπωσιασμού, ενωμένοι και σταθερά 
προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής 
και πολύπλευρης νοσηλευτικής επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης, μέσα από μία ισχυρή 
επιστημονική και κοινωνική συνάθροιση, 
που θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά 
ότι οι νοσηλευτές, σε πείσμα των καιρών, 
μπορούν και θέλουν το καλύτερο. Οι Νο-
σηλευτές της Ελλάδας και της Ευρώπης 
δίνουμε το δυναμικό παρόν το Μάιο στην 
Καλλιθέα Χαλκιδικής στην πολύπαθη 
Μακεδονία μας , συζητάμε, καταθέτουμε και ανταλλάσσου-
με εμπειρίες και απόψεις. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
θα πραγματοποιηθούν και παρουσιαστούν πλήθος διαλέξεων, 
στρογγυλών τραπεζών, ελεύθερων ανακοινώσεων και κλινι-
κών φροντιστηρίων, με επιστέγασμα τη βράβευση των καλύ-
τερων εργασιών, όπως κάθε χρόνο. Ευχαριστώ θερμά τους 
εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, τιμητικής, διεθνούς και 
τοπικής οργανωτικής και συντονιστικής επιτροπής, που συμ-
μετέχουν και συνεισφέρουν για άλλη μία χρονιά στο μεγαλύ-
τερο Συνέδριο Νοσηλευτικής της χώρας. Θα σας περιμένουμε 
με χαρά κοντά μας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης

Αναλυτικές Πληροφορίες Συνεδρίου: http://enne2020.gr/

Σ
 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό 

Νοσηλευτικό Συνέδριο
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Τόπος & Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματι-
κό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, θα διεξαχθεί στη Χαλκιδική, στο 
Ξενοδοχείο Athos Palace από 21 έως 24 
Μαΐου 2020.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής 
Εργασιών: 
6 Μαρτίου 2020
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους 
Κειμένου για βράβευση Εργασίας: 
10 Απριλίου 2020
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 
13 Μαρτίου 2020
Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 
14 Φεβρουαρίου 2020
Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 
3 Απριλίου 2020
Λήξη τρίτης περιόδου Εγγραφών: 
21 Μαΐου 2020
Ημερομηνίες Συνεδρίου: 
21 έως και 24 Μαΐου 2020

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνι-
κή. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα δοθούν 
στα αγγλικά. 

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 
Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευ-
σης, σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4272/2014. 

Έκθεση 
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες 
του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του 
Συνεδρίου με Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων 
και Έκθεση Βιβλίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες 

πληροφορίες, στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση exhibition@enne2020.

gr ή στο τηλέφωνο: 210 5244760.

Οπτικοακουστικά Μέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Data video projector • Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Οθόνη Προβολής • Laser pointer
• Μικρόφωνα • Χρονόμετρο

Φροντιστήρια - Workshops
Η συμμετοχή στα Φροντιστήρια, τα οποία θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
www.enne2020.gr είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους 
εγγεγραμμένους συνέδρους και απαιτείται ηλε-
κτρονικά δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα 
του συνεδρίου και για συγκεκριμένο αριθμό θέσε-
ων απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην επί τόπου 
Γραμματεία του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι προκαθορισμέ-
νες. 

Γραμματεία Συνεδρίου
Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί σε όλη 
τη διάρκεια του για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των συνέδρων. 
Επικοινωνία με Γραμματεία Συνεδρίου:
Τηλ. 210 5244760, e - mail ατομικών θεμά-
των: registration@enne2020.gr, e - mail 
χορηγικών θεμάτων και εταιρειών: exhibition@
enne2020.gr, e - mail ερωτημάτων - διευκρινί-
σεων: info@enne2020.gr

Γενικές Πληροφορίες
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Γενικές Πληροφορίες 

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής

Πληροφορίες Δικαιώματος Συμμετοχής – Διαμονής – Μετακίνησης

Κατηγορία εγγραφής

Μέλη Ε.Ν.Ε.

Μη Μέλη Ε.Ν.Ε. / Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας

Προπτυχιακοί Φοιτητές/ 
Άνεργοι Νοσηλευτές

έως 14/02

90,00 €

130,00 €

20,00 € 

έως 03/04

120,00 €

170,00 €

30,00 € 

έως 21/05

160,00 €

200,00 €

50,00 € 

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται: 
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό κλινικών Φροντιστηρίων
• Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στιλό κ.λ.π.)
• Διαλείμματα – καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή

Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο 
ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για 
την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης των 
συνέδρων.
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του 
ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσο-
στού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημο-
νικού προγράμματος για την παραλαβή του Πιστο-
ποιητικού Παρακολούθησης.

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη τη διάρκεια διε-
ξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους 
την ονομαστική ειδική κονκάρδα με τον κωδικό 
barcode, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου 
γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό 
υλικό, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνε-
δριακούς χώρους και να συμμετέχουν στις εργασί-
ες του συνεδρίου.

Σημαντικές πληροφορίες:
• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
• Στην κατηγορία εγγραφής: Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι Νοσηλευτές, 
στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η πρόσκληση για τη δεξίωση της 
Εναρκτήριας Τελετής.
• Η είσοδος στη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής θα γίνεται μέσω του συστήματος 
barcode. Οι σύνεδροι πρέπει να έχουν μαζί τους την κονκάρδα με τον κωδικό barcode για 
να εισέλθουν στο χώρο.
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Γενικές Πληροφορίες 

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής

Πληροφορίες Δικαιώματος Συμμετοχής – Διαμονής – Μετακίνησης

Κατηγορία εγγραφής
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Προπτυχιακοί Φοιτητές/ 
Άνεργοι Νοσηλευτές

έως 14/02

90,00 €

130,00 €

20,00 € 

έως 03/04

120,00 €

170,00 €

30,00 € 

έως 21/05

160,00 €

200,00 €

50,00 € 

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται: 
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
• Πιστοποιητικό κλινικών Φροντιστηρίων
• Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στιλό κ.λ.π.)
• Διαλείμματα – καφέ
• Εναρκτήρια Τελετή

Οι φοιτητές (1ο πτυχίο), χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα ή πάσο 
ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για 
την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης των 
συνέδρων.
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του 
ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσο-
στού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημο-
νικού προγράμματος για την παραλαβή του Πιστο-
ποιητικού Παρακολούθησης.

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη τη διάρκεια διε-
ξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους 
την ονομαστική ειδική κονκάρδα με τον κωδικό 
barcode, η οποία θα δίδεται από την επί τόπου 
γραμματεία του Συνεδρίου μαζί με το συνεδριακό 
υλικό, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνε-
δριακούς χώρους και να συμμετέχουν στις εργασί-
ες του συνεδρίου.

Σημαντικές πληροφορίες:
• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
• Στην κατηγορία εγγραφής: Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι Νοσηλευτές, 
στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η πρόσκληση για τη δεξίωση της 
Εναρκτήριας Τελετής.
• Η είσοδος στη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής θα γίνεται μέσω του συστήματος 
barcode. Οι σύνεδροι πρέπει να έχουν μαζί τους την κονκάρδα με τον κωδικό barcode για 
να εισέλθουν στο χώρο.
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Γενικές Πληροφορίες 

Κόστος Διαμονής

Ξενοδοχείο

Athos Palace

Pallini Beach 

Theophano Imperial Palace

Μονόκλινο*
(Κόστος ανά διανυκτέρευση)

115,00 €

105,00 €

145,00 €

Δίκλινο για 2 συνέδρους*
(Κόστος ανά διανυκτέρευση)

150,00 €

140,00 €

*Η ημερήσια τιμή δωματίων συμπεριλαμβάνει πρωινό και τους ισχύοντες φόρους.

Ακυρωτική Πολιτική Διαμονής
• Η κράτηση της διαμονής δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως και τις 06 Μαρτίου 
2020.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης διαμονής, έως και τις 17 Απριλίου 2020 θα παρακρατείται το 
50% ως έξοδα διαχείρισης.
• Μετά την ημερομηνία αυτή, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Κόστος Μετακίνησης
Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 13ου Πανελληνίου 
Νοσηλευτικού Συνεδρίου, θα μισθωθούν λεωφο-
ρεία από διάφορες πόλεις για την μετακίνηση των 
συμμετεχόντων προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής.
Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα λεωφορεία εί-
ναι οι εξής: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 
ΠΑΤΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβα-
ση από κάθε πόλη, στα ξενοδοχεία διαμονής και η 
επιστροφή.
Η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δηλώνεται 
μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 στη Γραμματεία του Συ-
νεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Πληρωμή
Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής – διαμο-
νής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω χρέωσης 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπε-
ζικού εμβάσματος (κατάθεσης) σε τραπεζικό λο-
γαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου:
PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2020

Τράπεζα Alpha Bank
Επωνυμία δικαιούχου:
PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2020

Χρέωση πιστωτικής κάρτας
• Visa
• MasterCard

Η φόρμα εγγραφής-διαμονής για ατομικές εγγρα-
φές έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 
συνεδρίου www.enne2020.gr .
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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 

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

Η
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Γενικές Πληροφορίες 

Κόστος Διαμονής

Ξενοδοχείο

Athos Palace

Pallini Beach 

Theophano Imperial Palace

Μονόκλινο*
(Κόστος ανά διανυκτέρευση)

115,00 €

105,00 €

145,00 €

Δίκλινο για 2 συνέδρους*
(Κόστος ανά διανυκτέρευση)

150,00 €

140,00 €

*Η ημερήσια τιμή δωματίων συμπεριλαμβάνει πρωινό και τους ισχύοντες φόρους.

Ακυρωτική Πολιτική Διαμονής
• Η κράτηση της διαμονής δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως και τις 06 Μαρτίου 
2020.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης διαμονής, έως και τις 17 Απριλίου 2020 θα παρακρατείται το 
50% ως έξοδα διαχείρισης.
• Μετά την ημερομηνία αυτή, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Κόστος Μετακίνησης
Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 13ου Πανελληνίου 
Νοσηλευτικού Συνεδρίου, θα μισθωθούν λεωφο-
ρεία από διάφορες πόλεις για την μετακίνηση των 
συμμετεχόντων προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής.
Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα λεωφορεία εί-
ναι οι εξής: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 
ΠΑΤΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβα-
ση από κάθε πόλη, στα ξενοδοχεία διαμονής και η 
επιστροφή.
Η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δηλώνεται 
μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 στη Γραμματεία του Συ-
νεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Πληρωμή
Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής – διαμο-
νής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω χρέωσης 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπε-
ζικού εμβάσματος (κατάθεσης) σε τραπεζικό λο-
γαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:

Τράπεζα Πειραιώς
Επωνυμία δικαιούχου:
PROOPSIS CONSULTING A.E.
Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350
IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2020

Τράπεζα Alpha Bank
Επωνυμία δικαιούχου:
PROOPSIS CONSULTING S.A.
Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963
IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2020

Χρέωση πιστωτικής κάρτας
• Visa
• MasterCard

Η φόρμα εγγραφής-διαμονής για ατομικές εγγρα-
φές έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 
συνεδρίου www.enne2020.gr .

B-Anakoinosi-Chalkidiki_17x24.indd   19 05-Feb-20   3:16:00 PM
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+ 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 Λοιμώξεων 
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). 
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 κα-
τάρτισης μικτά, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

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

Β’ Κύκλος Αιτήσεων - Πληροφορίες: https://www.energo-
ene.gr/
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Η Κεντρική Υπηρεσία του 
Ε.Κ.Α.Β. Αθήνας στο πλαίσιο 
της «Ημέρας Θυσίας του Δι-
ασώστη», η οποία έχει ορι-
στεί στις 14 Ιανουαρίου κάθε 
έτους, διοργάνωσε τιμητική 
εκδήλωση στο αμφιθέατρο 
«Σοφία Μπεφόν», κατά τη δι-
άρκεια της οποίας αποδόθη-
καν τιμές σε όλα τα στελέχη 
του Ε.Κ.Α.Β., τα οποία έχα-
σαν ζωή τους εν ώρα καθή-
κοντος.

Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους συγγενείς 
των πεσόντων στελεχών του 
Ε.Κ.Α.Β. και παρευρέθηκαν 
ο Υπουργός Υγείας κ. Βασί-
λης Κικίλιας, ο Υφυπουργός 
Υγείας κ. Βασίλης Κοντοζα-
μάνης, ο Γενικός Γραμματέας 
Υπηρεσιών Υγείας κ. Γιάννης 
Κωτσιόπουλος και ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής κ. Γιώργος 
Πατούλης. Επίσης συμμετεί-
χαν Βουλευτές, Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και εκπρό-
σωποι από Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από το Μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τζαννή Πολυκανδριώτη 
και από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Τομέα Επείγουσας 
Προνοσοκομειακής Φροντίδας και Νοσηλευτή του Ε.Κ.Α.Β. 
κ. Αθανάσιο Χατζή, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, 
τιμώντας τη μνήμη των «ηρώων» του Ε.Κ.Α.Β. και επισημαίνο-
ντας τις διαχρονικές ανάγκες στελέχωσης της υπηρεσίας με 
εξειδικευμένους νοσηλευτές, οι οποίοι θα συνδράμουν κα-
θοριστικά σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Διασώστες (Ια-

τρούς και Πληρώματα ασθε-

νοφόρων) στην αναβάθμιση 

και μετεξέλιξη του Ε.Κ.Α.Β.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-

δος εκφράζει θερμά συλλυ-

πητήρια στις οικογένειες των 

πεσόντων, καθώς και σε όλη 

την οικογένεια του Ε.Κ.Α.Β., 

ευελπιστώντας ότι δεν θα 

υπάρξουν εκ νέου παρόμοια 

αδόκητα ατυχήματα και όλοι 

οι συνάδελφοι θα μπορούν 

να προσφέρουν τις υπηρεσί-

ες τους μέσα σ’ ένα ασφαλές 

εργασιακό πλαίσιο. Ιδιαιτέ-

ρως δε, εκφράζονται θερμά 

συλλυπητήρια στην οικογέ-

νεια του Νοσηλευτή Γεωρ-

γίου Λεβεντζώνη, ο οποίος 

έπεσε υπέρ του καθήκοντος 

το 2001 κατά τη διάρκεια αε-

ροδιακομιδής.

Η 14η Ιανουαρίου αποτελεί για όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε. ημέρα 

μνήμης και τιμής για όλους τους συναδέλφους του Ε.Κ.Α.Β., 

οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι το μέγιστό 

αγαθό «την αξία της ανθρώπινης ζωής».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                Αριστείδης Δάγλας

Η Ε.Ν.Ε. τιμά τους συναδέλφους του Ε.Κ.Α.Β.: 
«Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

Η
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To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχο-
λείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας», το οποίο πραγματο-
ποιείται σε πανελλήνια εμβέλεια από την Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, ολοκλήρωσε την υλοποίησή του για το 2019 στο 
Νηπιαγωγείο Φιλώτα (Δήμος Αμυνταίου), ενώ παράλληλα ξε-
κίνησε το νέο κύκλο εκπαιδεύσεων για το 2020, στο Κέντρο 
Υγείας Βόνιτσας.

Το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικο-
γένειας, της Κοινότητας» στοχεύει κυρίως:

• Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων με την απόκτηση Βασικών γνώσεων για Πρώτες 
Βοήθειες και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση,

Τ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Αγωγή Υγείας μέσω 
του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας 

– School Health 2019 – 2020»

 Βράβευση της Ε.Ν.Ε. για τη διεξαγωγή του 
«Cancer Prevention 2019»

Στις 12 Ιανουαρίου 2019, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά, 
στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης φορέων για την κοινωνική 
προσφορά τους στην πόλη του Πειραιά, βράβευσε την Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος και τον Επιστημονικό Τομέα Ογκολογι-
κής Νοσηλευτικής, για τη διοργάνωση του διημέρου εκδηλώ-
σεων «Cancer Prevention 2019», το οποίο περιελάμβανε και 
τη διεξαγωγή του Περιπάτου Ευαισθητοποίησης για την Πρό-
ληψή του Καρκίνου, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 
200 επαγγελματίες υγείας και πολίτες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια «Saint 
Paul» – Δελασάλ», στο πλαίσιο της κοπής της Πρωτοχρονιά-
τικής πίτας του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά και την 
τιμητική πλακέτα παρέλαβε η Πρόεδρος του Επιστημονικού 
Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε., κ. Αικατερίνη 
Μανούσου (Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Α.Ν.Π. 
«Μεταξά»), απευθύνοντας χαιρετισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει θερμές ευχα-

ριστίες προς τον Πρόεδρο κ. Σωτήριο Κάκια και τα μέλη του 
Συλλόγου Δρομέων Πειραιά και παράλληλα τους συγχαίρει 
για την εποικοδομητική συνεργασία και την άψογη οργάνωση 
του κοινωνικού δρώμενου. Επίσης συγχαίρει την Πρόεδρο κ. 
Αικατερίνη Μανούσου και τα μέλη του Επιστημονικού Τομέα 
Ογκολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε. για τη συμμετοχή τους 
στη διοργάνωση του «Cancer Prevention 2019». 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                        Αριστείδης Δάγλας

Σ
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• Στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

• Στην ορθή επέμβαση, εάν χρειασθεί, μέχρι την παροχή εξειδικευ-
μένης βοήθειας.

• Στην προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας 
των παιδιών – ενηλίκων.

• Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

• Στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων των 
παιδιών μέσα από τη συλλογική δράση για την αναβάθμιση του κοι-
νωνικού περιβάλλοντος τους.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας», 

συνεχίζει τις δωρεάν 
επιμορφωτικές εκπαι-
δεύσεις πανελλαδικά, 
παρέχοντας επιστη-
μονικά τεκμηριωμένη 
γνώση και εκπαίδευ-
ση, σε θέματα Πρώτων 
Βοηθειών, Καρδιοανα-
πνευστικής Αναζωογό-
νησης, καθώς και πλη-
θώρας υγειονομικών 
θεμάτων.

Καθώς το πρόγραμμα διανύει τον έβδομο χρόνο υλοποίησης, με 
περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες, το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ε.Ν.Ε., εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, σε όλους του 
Νοσηλευτές, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά, προσφέροντας τις 
εξειδικευμένες γνώσεις τους προς το σύνολο της κοινότητας. Πα-
ράλληλα δε, ως φορέας με έντονη δραστηριότητα στην εκπαίδευση 
και στην ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με θέματα πρόληψης, 
αγωγής και προαγωγήςυγείας, παραμένει αρωγός και δεσμεύεται για 
την αδιάλειπτη λειτουργία του προγράμματος.

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του Προγράμματος: Γραμματεία 
Ε.Ν.Ε., Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3648049, Ε mail: info@enne.gr, 
Website Προγράμματος: https://www.schoolhealth.gr/ 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                     Αριστείδης Δάγλας
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Α. Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 
«Τζάνειο», ενδιαφέρεται για αμοιβαία μετάταξη προς Γε-
νικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών «Η Ελπίς». Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6945404744

Β. Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας 
Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», ενδιαφέρεται για αμοι-
βαία μετάταξη προς Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων (Αγία Όλγα). Τηλέφω-
νο Επικοινωνίας: 6973397499

Γ. Π.Ε. Νοσηλεύτρια από Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ρόδου ενδιαφέρεται για αμοιβαία μετάταξη προς Κέντρο 
Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», Γενικό Νο-
σοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς», Αντικαρκινικό Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», Γυναικολογικό 
Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών «Αλεξάνδρα», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λα-
ϊκό», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» (Παράρ-

τημα Γεωργίου Γεννηματά), Σπηλιοπούλειο Παθολογικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Αγία Ελένη», Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ». Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 6996707649, E - mail: Fotoula_toothy@
yahoo.gr

Δ. Π.Ε. Νοσηλεύτρια από Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σι-
σμανόγλειο», αμοιβαία μετάθεση προς Γενικό Νοσοκο-
μείο Κορίνθου ή Κέντρο Υγείας Κορίνθου, Λουτρακίου. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972052047

Ε. Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ζητά 
αμοιβαία μετάταξη προς τα Νοσοκομεία Λαμίας, Βόλου, 
Λάρισας. E - mail: mariagkounanou@gmail.com

Στ. Π.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημά-
των Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», ζητά αμοιβαία με-
τάθεση για οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας 
στο Νομό Λάρισας ή σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο των 
Τρικάλων, Καρδίτσας και Βόλου. Τηλέφωνο Επικοινωνί-
ας: 6984760335

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Ιανουάριος 2020)

Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, 5ο Περιφερειακό Τμή-

μα Κρήτης, συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Κρήτης 

υπό την αιγίδα της 7ης Υ.ΠΕ., Παγκρήτια Νοσηλευτική 

Διημερίδα με αφορμή το‘Παγκόσμιο Έτος Νοσηλευτικής 

2020’,την Παρασκευή και το Σάββατο 3-4 / 4 / 2020 στο 

Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα διεξαχθούν Διαλέξεις, 

Στρογγυλές Τράπεζες, Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Κλι-

νικά Φροντιστήρια για την επικαιροποίηση των γνώσεων 

και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα αιχμής.      

Η Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα αποτελεί ένα θεσμό 

που απευθύνεται σε όλους τους Νοσηλευτές, αλλά και 

τους επαγγελματίες υγείας όλης της Κρήτης.

Σας περιμένουμε και φέτος σε μια δυναμική και ζωντανή 

συνάντηση.

Αναλυτικές Πληροφορίες: https://modip.teicrete.gr/

opensurveys/index.php/496164/lang-el

H
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

τηλ.: 210 5244760

www.enne2020.gr

Xαλκιδική

21-24
Μαΐου
2 0 2 0

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Πανελλήνιο
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο

 #SupportNursesAndMidwives


