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Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων και
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ν.Ε.

Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα του Υπουργείου Εσωτερικών
και την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.08.2020(ΑΔΑ:9ΠΙ9
46ΜΤΛ6-ΝΟΒ), με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας
ενημερώνουμε ότι, η επικοινωνία και εξυπηρέτηση των Νοσηλευτών τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα Περιφερειακά Τμήματα, συνεχίζει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-mail) ή με αλληλογραφία.
1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: grammatiaene@gmail.
com
2o Π.Τ Μακεδονίας & Θράκης: ptene2@yahoo.gr
3o Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλ/νίας, Ιονίων Νήσων &Πελοποννήσου: enne6@otenet.gr
4o Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: ene5@otenet.gr
5o Π.Τ. Κρήτης: info@enekritis.gr

Π
Η

Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους μέσω
e-mail.
Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη, θεωρεί ότι δεν
είναι εφικτό να εξυπηρετηθεί μέσω e-mail, μπορεί να επισκεφθεί το αντίστοιχο Γραφείο ΕΝΕ (Κεντρικό ή Περιφερειακό),
με την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την είσοδό του στα
γραφεία καθώς και με τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας της ατομικής υγιεινής και της δημόσιας υγείας.
Συστήνεται, για την αποφυγή συνωστισμού, συγχρωτισμού
και αναμονής για εξυπηρέτηση, η επίσκεψη στα Γραφεία της
ΕΝΕ, να προγραμματίζεται κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο e-mail της αντίστοιχης Γραμματείας.
Αθήνα, 26-08-2020
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Α.Σ.Ε.Π.:
Έκδοση Προκήρυξης 6Κ/2020

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα
(1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
σε φορείς του Υπουργείου Υγείας – Θέσεις Νοσηλευτών ΠΕ
/ ΤΕ

τοχής για τις κατηγορίες ΠΕ / ΤΕ ξεκινάει από 07 Σεπτεμβρί-

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμε-

uploads/2020/08/6K-2020-asep.pdf

ου, ημέρα Δευτέρα έως 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 14:00.
Αναλυτικά

η

προκήρυξη:

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

Άνιση μισθολογική μεταχείριση Νοσηλευτών ΚΟΜΥ

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, επαγγελματικό επιμελητήριο
των Νοσηλευτών της χώρας και θεσμικό όργανο προάσπισης
των δικαιωμάτων τους καταγγέλλει την άνιση μισθολογική
μεταχείριση των Νοσηλευτών που εργάζονται στις ΚΟΜΥ.
Οι νοσηλευτές αυτοί, καίτοι έχουν ενταχθεί κατά τις συμβά-

σεις τους στο ενιαίο μισθολόγιο- Νόμος 4354/2015- στο οποίο
ρητώς προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας και παρόλο που εργάζονται σε αντίξοες
και επικίνδυνες συνθήκες, δεν λαμβάνουν το επίδομα αυτό,
παρόλο που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ειδι-
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κότερα:
Δυνάμει της υπ’ αριθ. οικ.2/16519/0022/24-2-2012 Κοινής
απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών,
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθορίστηκαν τα σχετικά με τη χορήγηση
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Στο
άρθρο 1 της απόφασης αυτής ορίζεται: « Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους
μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ –
ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ανά
κατηγορία ως εξής:
α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα
(70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.»
Στο άρθρο 2 προβλέπεται:
«Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και
εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες
και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των
Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας
και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια
Νοσοκομεία.»
Με τη θέση σε ισχύ της υπ’ αριθμ. 2/53212/0022/15-07-2014
ΦΕΚ Β 2012/24-7-2014 Κοινής Απόφασης κατέστησαν δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
οι νοσηλευτές ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου- ΝΠΙΔ- των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ με το άρθρο 98 του
Νόμου 4483/2017 προβλέπεται: «1. Στους δικαιούχους του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό
είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54
του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται
οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου,
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των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών,
που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που
περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 2. Στην
κατηγορία Α’ συμπεριλαμβάνεται …. το νοσηλευτικό προσωπικό.».
Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Νόμου 4600/2019 ΦΕΚ Α 43
2019: «Στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται
παράγραφος 14 ως εξής: 14. Η οικ. 2/16519/0022/24.2.2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄
465) εφαρμόζεται κατ’ αντιστοιχία και στο προσωπικό
των Τοπικών Ομάδων Υγείας
(Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 του
ν. 4461/2017 (Α΄ 38), από την
έναρξη της λειτουργίας τους.
Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Μονάδων Υγείας
που ανήκουν στην Α.Ε.Μ.Υ.
από τη δημοσίευση του παρόντος. Το προσωπικό των προηγούμενων εδαφίων εντάσσεται
στην κατηγορία Α΄ της ανωτέρω απόφασης»
Αναφορικά με τους Νοσηλευτές των ΚΟΜΥ και δεδομένης της
κατά τα άνω σχεδόν καθολικής χορήγησης του επιδόματος
στους νοσηλευτές που υπάγονται στο Νόμο 4354/2015, πάγια
θέση της ΕΝΕ, είναι ότι όλοι οι νοσηλευτές που ασκούν εν
τοις πράγμασι το νοσηλευτικό επάγγελμα, παρέχοντας νοσηλεία σε ασθενείς, δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής απασχόλησης.
Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική συνιστά δυσμενή διάκριση,
ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με θεμελιώδεις συνταγματικούς
κανόνες και δικαιώματα των εργαζομένων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος:
«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Σύμφωνα
με το άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον
του νόμου». Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 Συντ.: «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που
μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των
πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομένου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι,
ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης
αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.: «Τα δικαιώματα του
ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου
και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την
εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται
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να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ
ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε από το Σύνταγμα
είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και
να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα η διαφορετική
μεταχείριση ουσιωδώς ομοίων καταστάσεων, ακόμη και εάν
αυτή προβλέπεται από πράξεις του Νομοθέτη ή της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης, διότι στην περίπτωση αυτή η
δράση των εν λόγω οργάνων αντίκειται στο Σύνταγμα, πλην
αν η διαφορετική μεταχείριση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Με βάση τις ως άνω διατάξεις του εθνικού Συντάγματος, έχει
παγιωθεί νομολογία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται
διαφορετική (δυσμενής) μεταχείριση εργαζομένων έναντι άλλων, οι οποίοι εργάζονται με όμοιους όρους και συνθήκες
εργασίας (λ.χ. Α.Π. 1666/2001, ΔΕΝ 2002.307, ΑΠ 635/1993,
ΕΕΔ 1994.430, ΑΠ 211/1992, ΔΕΝ 1992.672).
Έτσι, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν απαγορεύει μόνο την
άνιση μεταχείριση μεμονωμένων εργαζομένων, αλλά και την
άνιση μεταχείριση κατηγοριών εργαζομένων.
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι δεν
μπορεί να γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς διάκρισης εις βάρος των νοσηλευτών που απασχολούνται στις
ΚΟΜΥ, οι εργαζόμενοι των οποίων έχουν ενταχθεί στο ενιαίο
μισθολόγιο και απασχολούνται με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες
με τους συναδέρφους τους που αναφέρονται ρητώς στα προεκτεθέντα νομοθετήματα, στα οποία ο Νομοθέτης δεν ήταν
αντικειμενικώς δυνατόν να προβλέψει όλες τις περιπτώσεις
πραγματοποίησης νοσηλευτικών πράξεων και παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών κατά πλήρη και διαρκή απασχόληση.
Ομοίως δεν ήταν δυνατόν να απαριθμήσει όλους τους χώρους
και τους φορείς όπου παρέχονται υπηρεσίας δημόσιας υγείας
και φυσικά δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει την παγκόσμια πανδημία του covid-19 και τις ανάγκες που αυτή θα

δημιουργούσε (όπως οι ΚΟΜΥ). Η απαρίθμηση, επομένως,
των χώρων και των φορέων όπου παρέχονται οι πράξεις δεν
είναι αποκλειστική αλλά πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτική. Τις
δε κατηγορίες υπαλλήλων των οικείων φορέων που ο Νομοθέτης ήθελε να αποκλείσει από την καταβολή του επιδόματος τις κατονόμασε ρητώς και με σαφήνεια. (άρθρο 5 της
ΚΥΑ οικ.2/16519/0022/24-2-2012– που αποκλείει την καταβολή του επιδόματος στο διοικητικό προσωπικό). Αντίθετα
δεν προέβη στον αποκλεισμό κατηγοριών φορέων παροχής
υπηρεσιών υγείας ή χώρων όπου παρέχονται τέτοιου είδους
υπηρεσίες.
Επειδή βασικότερη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η «προσφορά της ανθυγιεινής εργασίας κατά
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση».
Επειδή οι Νοσηλευτές των ΚΟΜΥ πραγματοποιούν κατά πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση, ήτοι καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου εργασίας τους, νοσηλευτικές πράξεις και εκτίθενται
καθημερινά σε κίνδυνο, εργαζόμενοι σε εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες (εξωτερικοί χώροι, συνθήκες καύσωνα, ελλιπής
εξοπλισμός κλπ).
Επειδή κατά συνέπεια, δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο αποτελεί το αντιστάθμισμα για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Νοσηλευτής και των πιθανών βλαβών της υγείας του.
Επειδή από την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής της αρχής
της ισότητας και της ειδικότερης έκφανσης αυτής, που είναι η
αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, επιβάλλεται η
ίδια αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια
για την άρση της ανισότητας και της ανεπίτρεπτης αδικίας
εις βάρος των Νοσηλευτών και την καταβολή του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους Νοσηλευτές που εργάζονται στις ΚΟΜΥ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου –
Τμήμα Νοσηλευτικής: Προκήρυξη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Μ

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο: «Μεθοδολογία της Έρευνας- Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική». ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ:
ΑPP17271

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30.09.2020.
Αναλυτικά η προκήρυξη: https://www.uop.gr/anakoinosis/32thesis-ergasias
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Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Προσλήψεις
Αναπληρωτών Διδακτικού Έτους 2020 – 2021 (ΠΕ 25
Σχολικών Νοσηλευτών – 87.02 Νοσηλευτικής)

Ο

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν
υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των
Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι
προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους. Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα
πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://www.minedu.gov.gr/

Ε
Σ

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση τελικών πινάκων κατάταξης
προκήρυξης 2ΕΑ/2019
(ΠΕ 25 – Σχολικών Νοσηλευτών)

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν οι αναμορφωμένοι τελικοί
αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π., για τη διαδικασία κατάταξης με
σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναλυτικά

η

ανακοίνωση:

https://www.asep.

g r / webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1
%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE
% B 7 ? v a r = u c m s e r v e r % 2 3 d D o c N a m e % 3 AV D C C M S 0 1 .
ASEP.031924&_afrLoop=57489320813982848&_adf.
ctrl-state=12qy9k9n6h_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserv
er%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.031924%26_
afrLoop%3D57489320813982848%26_adf.ctrlstate%3D12qy9k9n6h_75

46η Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο της 46ης Επετείου της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πολιτική
ηγεσία της χώρας, εμβληματικές προσωπικότητες της νεότερης ιστορίας της χώρας, εκπροσώπους των γραμμάτων και

του πολιτισμού, καθώς και προσκεκλημένους από τον χώρο
της υγείας αλλά και της παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, στάθηκαν δίπλα στον συνάνθρωπο,
με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση, στηρίζοντας τη ελληνική
κοινωνία.
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Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, κ.
Δημήτριος Σκουτέλης εκπροσωπώντας τα 42.086
μέλη της Ε.Ν.Ε., παρέστη
στην Επέτειο, αποδεχόμενος την τιμητική πρόσκληση της Προέδρου
της Δημοκρατίας, ως
αναγνώριση του έργου
των Νοσηλευτών κατά
τη διάρκεια της πανδημίας για την προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας.
Όλοι οι Νοσηλευτές από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σε όλα τα Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Μονάδες,
ηγήθηκαν – οργάνωσαν και λειτούργησαν κλινικές Covid – 19
(ΜΕΘ. ΜΑΦ, ΤΕΠ), θωρακίζοντας τη Δημόσια Υγεία στο έπακρο. Αποτέλεσαν πρότυπα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης,
μαζί με όλους τους συνεργάτες τους στις υπηρεσίες υγείας.
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η ανιδιοτέλεια, η αυταπάρνηση
και ο αλτρουισμός, παράγοντες με τους οποίους έχουν γαλουχηθεί επαγγελματικά, τους ώθησαν ώστε να είναι σε διαρκή
ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση με
νηφαλιότητα και επαγγελματισμό, όπως πράττουν στην καθη-

μερινή κλινική τους πράξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τον ύψιστο σεβασμό απέναντι στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, στην πολιτική ηγεσία της χώρας αλλά και
σε όλους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες, για την τιμητική αναγνώριση του έργου των Νοσηλευτών. Μνημονεύοντας
τη ρήση: «Λυγίζουμε εμείς… για να μη σπάσουν οι άλλοι»,
δεσμευόμαστε ότι, θα λυγίσουμε ως Νοσηλευτές… αλλά δεν
επιτρέψουμε να «σπάσει» κανένας συμπολίτης μας, διατηρώντας ακέραιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο

Σ

Στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων σε ότι
αφορά την αύξηση των
κρουσμάτων Covid –
19 πανελλαδικά, σας
ενημερώνουμε ότι το
13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό
Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί στις 15-18
Οκτωβρίου 2020, αποκλειτικά διαδικτυακά,
μέσω ηλεκτρονικής παρουσίας – live streaming.
Δυστυχώς οι τρέχουσες εξελίξεις στάθηκαν εμπόδιο στην καθιερωμένη επιστημονική συνάντηση όλων των Νοσηλευτών
και των επαγγελματιών υγείας, ωστόσο όμως δεν θα σταθούν

εμπόδιο στη μετάδοση της επιστημονικής
γνώσης στη Νοσηλευτική Κοινότητα.
Με γνώμονα, την πλήρη διεξαγωγή του 13ου
Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού
Συνεδρίου, χωρίς την
παραμικρή έκπτωση
στην
επιστημονική
γνώση, θα ακολουθήσουν άμεσα σχετικές ανακοινώσεις από τη διοργανώτρια εταιρεία στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://enne2020.gr/.
Οι Νοσηλευτές ως προασπιστές της Δημόσιας Υγείας και του
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Εθνικού Συστήματος Υγείας, καλούμαστε να ηγηθούμε των
εξελίξεων σε ότι αφορά την COVID – 19 εποχή, αναζωπυρώνοντας το αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης όλων
των πολιτών, μέσα από την επαγγελματική και ανθρωπιστική
προσφορά μας.
Αναμένοντας τις νέες εξελίξεις, ανανεώνουμε τη διαδικτυακή

πλέον επιστημονική συνάντησή μας για τις 15-18 Οκτωβρίου
2020, στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων

Σ

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων – Β.Α.Ε.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, η Ε.Ν.Ε., προσκλήθηκε
να παραστεί, προκειμένου να αναπτύξει τις πάγιες και διαχρονικές θέσεις της, σχετικά με την ένταξη του Νοσηλευτικού
Επαγγέλματος στα Β.Α.Ε.
Η ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε., αποτελεί ένα πάγιο αίτημα όλων των Νοσηλευτών της χώρας, οι οποίοι εργάζονται
καθημερινά σε ένα βεβαρυμμένο, επισφαλές και ανθυγιεινό
περιβάλλον εργασίας, καταθέτοντας ολιστικά, τις επιστημονικές τους γνώσεις και κλινικές πρακτικές, ώστε να παρέχουν
υψηλού επιπέδου νοσηλευτική φροντίδα σε όλους τους πολίτες, προασπίζοντας τη Δημόσια Υγεία και στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει και οι Νοσηλευτές αποδεδειγμένα μέσα από τη διαχρονική προσφορά τους στο Ε.Σ.Υ., έχουν
δομήσει τα ακλόνητα θεμέλια του, υποστηρίζοντας το, στο
έπακρο. Έφτασε, πλέον η χρονική συγκυρία, κατά την οποία

το ίδιο Ε.Σ.Υ., μέσω της ένταξης των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.,
θα ανταποδώσει «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».
Η συγκεκριμένη πρόσκληση αποτελεί μιας πρώτης μορφής
αναγνώρισης προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσω της οποίας
οι Νοσηλευτές δεν θα αποτελούν μόνο τη «ραχοκοκαλιά» του
Ε.Σ.Υ., αλλά θα είναι η κινητήριος δύναμη του, σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Συγκρότηση Επιτροπών Επιστημονικών Τομέων
2020 – 2021

Η

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο των δρα-

Νόμου 3252/2004 (επιστημονική προαγωγή μελών, προαγω-

στηριοτήτων της, οι οποίες σύμφωνα με τους σκοπούς της,

γή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτό-

όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του

νομης Επιστήμης και Τέχνης)και σύμφωνα με την απόφαση
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του Διοικητικού Συμβουλίου, με αρ. πρωτ. 1167/28-07-2020,
ενημερώνει τα μέλη της, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους για τη Συγκρότηση των Επιτροπών των Επιστημονικών
Νοσηλευτικών Τομέων της Ε.Ν.Ε. για την περίοδο 2020 –
2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση (επισυνάπτεται), μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό,
επιλέγοντας έως δύο (2) Επιστημονικούς Τομείς (ως μέλη των
Επιτροπών των Επιστημονικών Τομέων).
Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για να αναλάβουν την Προεδρία σε Επιστημονικό Τομέα καλούνται συμπληρωματικά, μαζί με τα προαναφερόμενα έντυπα, όπως
καταθέσουν και ένα σύντομο υποστηρικτικό κείμενο της
υποψηφιότητάς τους (οι υποψήφιοι Πρόεδροι των Επιστημονικών Τομέων έχουν δικαίωμα επιλογής ενός (1) Επιστημονικού Τομέα, χωρίς να δύναται να είναι μέλη σε άλλους
Τομείς, εφόσον αναλάβουν χρέη Πρόεδρου Επιτροπής Επιστημονικού Τομέα).
Δικαίωμα ένταξης στις Επιτροπές των Επιστημονικών Τομέων
δύναται στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ν.Ε.
Οι Νοσηλευτικοί Επιστημονικοί Τομείς είναι οι εξής:
• Αιμοδοσίας
• Ανακουφιστικής Φροντίδας
• Γεροντολογικής Νοσηλευτικής
• Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής
• Διαχείρισης Κρίσεων& Μαζικών Καταστροφών
• Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Πολιτικών της Υγείας
• Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογικής Νοσηλευτικής
• Καρδιολογικής Νοσηλευτικής
• Νευρολογικής Νοσηλευτικής
• Νεφρολογικής Νοσηλευτικής

• Νοσηλευτική Ενδοσκοπήσεων
• ΝοσηλευτικήςΑναισθησιολογίας
• Νοσηλευτικής Αποκατάστασης
• Νοσηλευτικής Δεοντολογίας – Ηθικής και Δικαίου Υγείας
• Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας – Κοινοτικής Νοσηλευτικής
• Νοσηλευτικής Διαχείρισης και Φροντίδας COVID – 19
• ΝοσηλευτικήςΕκπαίδευσης και Έρευνας
• Νοσηλευτικής Ενόπλων Δυνάμεων
• Νοσηλευτικής Εξαρτήσεων
• Νοσηλευτικής Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας
• ΝοσηλευτικήςΕπείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
• Νοσηλευτικής Λοιμώξεων
• Νοσηλευτικής Νεογνών – Παιδιών – Εφήβων
• Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
• Ογκολογικής Νοσηλευτικής
• Παθολογικής Νοσηλευτικής
• Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής
• Πληροφορική της Υγείας
• Σχολικής Νοσηλευτικής
Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: grammatiaene@gmail.com
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020
Πληροφορίες: Γραμματεία Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος,
Τηλ.: 2103648044, Fax: 2103648049
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Υπουργείο Υγείας: Έκτακτη Εθελοντική
Αιμοδοσία Ε.ΚΕ.Α.: «Οι ανάγκες για αίμα δεν
κάνουν διακοπές»

Ο

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ και μάλιστα αυξάνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω μείωσης της
καθιερωμένης προσφοράς. Ιδιαίτερα φέτος, λόγω και της
πανδημίας της Covid-19, η ανάγκη για εθελοντική προσφορά
αίματος είναι πολύ μεγαλύτερη, προκειμένου να καλυφθούν
οι συμπολίτες μας που μεταγγίζονται τακτικά, αλλά και οι

ασθενείς που χρειάζεται να χειρουργηθούν.
Για τους λόγους αυτούς, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καλούν νέους και
παλιούς εθελοντές αιμοδότες σε έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
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από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΕΑ και όλες οι μονάδες αίματος
που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών
στα νοσοκομεία της χώρας.
Ο χώρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών είναι αποστειρωμένος και απολύτως ασφαλής. Τονίζεται ότι για τη διεξαγωγή της
αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
των εθελοντών αιμοδοτών και συγκεκριμένα:
• η χορήγηση του προβλεπόμενου από τον ΕΟΔΥ εξοπλισμού
ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό) για το προσωπικό και τους εθελοντές αιμοδότες που θα συμμετάσχουν
• η αποστείρωση του απαραίτητου εξοπλισμού

Τ

• η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των καρεκλών αιμοδοσίας
• ο ορισμός ραντεβού τηλεφωνικά, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού στο 2132146726, καθημερινά
(09:00-15:00).
Επιπλέον, κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να πληροφορείται τις επικείμενες αιμοδοσίες που προγραμματίζονται σε όλη
την Ελλάδα, σε συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλους φορείς, σε ειδική ενότητα που ανανεώνεται συνεχώς στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://www.moh.gov.gr/articles/
ministry/grafeio-typoy/press-releases/7535-oi-anagkesgia-aima-den-kanoyn-diakopes-ektakth-ethelontikhaimodosia-e-ke-a-sto-megaro-moysikhs-athhnwn

3ο Π.Τ.: Συνάντηση Δ.Σ. με το
Διοικητή της 6ης Υ.Πε.

Την Παρασκευή 24-07-2020 παραβρέθηκε στο Διοικητικό
Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε., ο Διοικητής της 6ης Υ.ΠΕ
κ. Ιωάννης Καρβέλης. Κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, τέθηκαν και συζητήθηκαν ενδελεχώς τα εξής θέματα:
• Ο Νέος θεσμός των ειδικευομένων Νοσηλευτών
• Η Δημιουργία κλάδου Νοσηλευτών Τ.Ε.- Π.Ε.
• Η επιτακτική ανάγκη ένταξης των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.,
ασφαλιστικά
• Η ανανέωση των συμβάσεων στους Νοσηλευτές που έχουν

προσληφθεί μέσω Ε.Ο.Δ.Υ. (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) – Ο.Α.Ε.Δ., οι
οποίες λήγουν τον Οκτώβριο 2020.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης και αμφίδρομης επικοινωνίας
και συνεργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, προς τον κ. Ιωάννη Καρβέλη (Διοικητή
της 6ης ΥΠΕ), για το θερμό ενδιαφέρον και την τιμητική παρουσία του στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός
το οποίο λειτούργησε άκρως εποικοδομητικά, τόσο ως προς
τη ρεαλιστική έκφραση των προβλημάτων των Νοσηλευτών,
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όσο και την κοινού δέσμευσή για την αδιάλειπτη και συνεχή
επικοινωνία, με σκοπό την επίλυση όλων των φλεγόντων νοσηλευτικών θεμάτων, τα οποία ταλανίζουν διαχρονικά το Νοσηλευτικό Κλάδο.

Σ

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Αρβανίτης Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας
Λεβέντης Χαράλαμπος

Δημιουργία Ομάδας Εθελοντών
Αιμοδοτών του 1ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας και συνεισφοράς στην αύξηση των αποθεμάτων αίματος
στη χώρα μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.,
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), δημιούργησε Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών με την επωνυμία
“ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ 1ου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” και Κωδικό 15683.
Καλούνται εθελοντικά, όσοι νοσηλευτές επιθυμούν να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή, όπως μεταβούν στα Τμήματα Αιμοδοσίας των Υπηρεσιών Υγείας όπου υπηρετούν ή να μεταβούν
στο πλησιέστερο Τμήμα Αιμοδοσίας και να αιμοδοτήσουν, αναφέροντας την ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ή τον κω-

δικό αυτής: 15683. Ο μονάδες αίματος που θα συγκεντρώνονται
κάθε φορά, θα αποστέλλονται απευθείας στο Ε.ΚΕ.Α.
Οι νοσηλευτές, πάντα στην πρώτη γραμμή κάνουν ένα ακόμη
βήμα προσφοράς στους πάσχοντες συνανθρώπους μας, αποδεικνύοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη τους και την συμβολή τους στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Σε κάθε περίπτωση, πέραν των νοσηλευτών, με χαρά γίνεται
δεκτή η συνεισφορά κάθε εργαζόμενου στον τομέα της Υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με
τη Γραμματεία της ΕΝΕ στο e-mail : grammatiaene@gmail.
com ή στο τηλέφωνο 210-3648044.
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Η Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντία Μπελαλή
Δημοσθένης Σαληκίδης

Επιστολή
συμπαράστασης
στην Πρεσβεία του
Λιβάνου

Σ

Στο πλαίσιο της πρωτοφανούς τραγωδίας, η οποία έπληξε το
Λίβανο, μετά την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, η Ε.Ν.Ε., ως ένδειξη αλληλεγγύης και συμπόνιας απέναντι σε όλους τους πληγέντες, απέστειλε επιστολή συμπαράστασης στην Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα, εκφράζοντας
τα θερμά συλλυπητήρια όλων των Νοσηλευτών της χώρας.
Παράλληλα, εκφράζει τον απεριόριστο σεβασμό για τη διαχείριση και το έργο το οποίο επιτελούν οι επαγγελματίες υγεί-

ας του Λιβάνου, ώστε να περιθάλψουν τους τραυματίες και
να προστατέψουν τη Δημόσια Υγεία, δηλώνοντας αρωγός σε
οποιοδήποτε πλαίσιο συνεργασίας.
Αναλυτικά
η
επιστολή:
http://enne.gr/wp-content/
uploads/2020/08/HRNB-SUPPORT-LETTER.pdf
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Υπουργειο Υγείας: Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με
τη σωστή χρήση της μάσκας προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Αναλυτικές πληροφορίες: http://enne.gr/17797
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Συμμετοχή του Επιστημονικού Τομέα Νευρολογικής
Νοσηλευτικής συμμετέχει στο 31ο Πανελλήνιο
Νευρολογικό Συνέδριο, 03-06/09/2020

Ο

Ο Επιστημονικός Τομέας Νευρολογικής Νοσηλευτικής συμμετέχει στο 31ο Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο, μέσω της
Στρογγυλής Τράπεζας: “Η συμβολή του ειδικού Νοσηλευτή
στη Νευρολογία”, την Παρασκευή 04/09/2020, στις 17.30 –
19.30 μμ

Κ

Η συμμετοχή στο συνέδριο για τους Νοσηλευτές είναι δωρεάν
Αναλυτικές

πληροφορίες:

https://globalevents.eventsair.

com/31ene/registration/Site/Register

Υπουργείο Υγείας: Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
ένταξη/εγγραφή στο Μητρώο
Εκπαιδευτών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής
Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης /
εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην
οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ‘ αριθμ. Κ1/104717/10-08-

2020(Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα
πρόσκληση. Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
ένταξης / εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται: από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2020 και
ώρα 10:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
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DIONYSIOS MOUZAKIS

2020.08.28 06:07:55

DIONYSIOS MOUZAKIS
CN=DIONYSIOS MOUZAKIS
C=GR
O=Hellenic Public Administration Certification Services
E=dmouzakis@minedu.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Public key:

RSA/1024 bits

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με email ή fax, δεν γίνονται δεκτές.

Μαρούσι, 28-08-2020
Αρ. Πρωτ.: K1/111407

Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Ε. Αδάμ
Τηλέφωνο: 2131311696

Στοιχεία που δηλώνονται χωρίς επισυναπτόμενο το αντίστοιχο δικαιολογητικό, δεν αξιολογούνται.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται
συνολικά. Επιπροσθέτως, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ανακρίβεια των δηλωμένων, κατόπιν
ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή
ανακαλείται. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την
ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.
Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα:

mitrooiek.minedu.gov.gr
στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ.
Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.

Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την διάρκεια εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών
Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Οι
συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση με την υποβολή της αίτησης
ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη
συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στην περαιτέρω καταχώρησή τους για
τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά τα
οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.
Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται στα τηλέφωνα:
213 131 1619, 1633, 1635, 1636, 1639 κατά τις ώρες 10:00 έως τις 15:00.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται:
από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο, οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν τα
δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ.
Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργασθούν την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας Υποβολής
Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Ένταξης στο Μητρώο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή.
Αιτήσεις που δεν έχουν οριστικώς υποβληθεί έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων, δεν θα εξεταστούν στην τρέχουσα πρόσκληση του Μητρώου.

των

Η αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην
αίτηση - δήλωση ελέγχεται με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Α

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Βούτσινου
3. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

Ε.Ο.Δ.Υ.: Οδηγίες για τη λοίμωξη
από SARS–CoV-2 (COVID-19), για
τη Σχολική Κοινότητα

Αναλυτικά οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Υγείας για τη
Σχολική Κοινότητα:
Νηπιαγωγεία:
https://eody.gov.gr/wp-content/
uploads/2020/09/COVID_%CE%BD%CE%B7%CF%80%C
E%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%B9
%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%C
E%B5%CF%82-%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8 5%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-2020.pdf
Δημοτικά
σχολεία:
https://eody.gov.gr/wp-content/
uploads/2020/09/COVID_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%C

F%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B
3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%C
F%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-2020.pdf
Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση:
https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/09/COVID_%CE%B2-%CE%B2%CE%B1
%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%
CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE
%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%
91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%
CF%82-2020.pdf
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Ανακοινώσεις Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ανά
Υγειονομική Περιφέρεια: α) Εντατικής και Επείγουσας
Νοσηλευτικής, β) Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής
Νοσηλευτικής:
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής: http://www.1dype.gov.gr/

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου: https://www.2dype.gr/

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: http://www.3ype.gr/index.php?lang=en

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης: https://www.4ype.gr/

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: https://www.dypethessaly.gr/

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας:
http://www.dypede.gr/

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης: https://www.hc-crete.gr/

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Ιούλιος Αύγουστος 2020)
1. Νοσηλευτής Τ.Ε., από Γ.Ν. Καλαμάτας ζητάει αμοιβαία

2. Ζητείται αμοιβαία μετάθεση από το Νοσοκομείο Παπανι-

μετάταξη προς Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας Ιωαννίνων.

κολάου Θεσσαλονίκης προς το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων. Τηλέ-

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932242814

φωνο Επικοινωνίας: 6948308840
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