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13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό &
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο: Οι
Νοσηλευτές ηγήθηκαν των
εξελίξεων στο 13ο Πανελλήνιο
Επιστημονικό & Επαγγελματικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο της
Ε.Ν.Ε.

1η Διαδικτυακή Ημερίδα του
Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
«Νοσηλευτική Εκπαίδευση: Οι
προοπτικές του μέλλοντος»
Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής
Ψυχικής Υγείας: Παγκόσμια Ημέρα
Ψυχικής Υγείας 2020

Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής
Νοσηλευτικής: Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Καρκίνου του Μαστού
2020 - Διαδικτυακή Διεπιστημονική
Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα
Ανακουφιστικής Φροντίδας 2020

Απάντηση της Ε.Ν.Ε. σε δημοσίευμα
της ιστοσελίδας Πρώτο Θέμα
σχετικά με τη διεξαγωγή των
εκλογών εν μέσω πανδημίας Αίτημα αναβολής των εκλογών
της κατέθεσε η Ε.Ν.Ε. προς το
Υπουργείου Υγείας
Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινίσεις
για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης
στο πλαίσιοτου Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές
διευκρινίσειςστο πλαίσιο εφαρμογής
των διατάξεων του ΕΣΚ

Ν.4737 (Τεύχος Α, Φ.Ε.Κ. 204/
22-10-2020): Ρύθμιση παράτασης
συμβάσεων επικουρικού προσωπικού
και άλλες διατάξεις νοσηλευτικού
ενδιαφέροντος
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Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων και
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ν.Ε.
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
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Αρβανίτης / Αντιπρόεδρος Β’Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Τζαννής Πολυκανδριώτης / 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
Ευτυχία Γιάγκου
Μαρία Μηλάκα
Γεώργιος Μπαλιόζογλου.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γεώργιος Αβραμίδης
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

»

Συνέχεια στη σελ. 03

Υπουργείο Εσωτερικών: Παράταση
προθεσμίας συμπλήρωσης
των εκθέσεων αξιολόγησης
και υποβολής των ανώνυμων
ερωτηματολογίων αξιολόγησης έως
16/10/2020

»

Συνέχεια στη σελ. 03

Υπουργείο Εσωτερικών:
Διευκρινίσεις για τη διενέργεια
αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιοτου
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
(ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσειςστο
πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων
του ΕΣΚ

»

Συνέχεια στη σελ. 05

Ν.4737 (Τεύχος Α, Φ.Ε.Κ.
204/ 22-10-2020): Ρύθμιση
παράτασης συμβάσεων επικουρικού
προσωπικού και άλλες διατάξεις
νοσηλευτικού ενδιαφέροντος

»

Συνέχεια στη σελ. 08
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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

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.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
Δημήτριος Σκουτέλης

Υπουργείο Εσωτερικών: Παράταση προθεσμίας
συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης και υποβολής
των ανώνυμων ερωτηματολογίων αξιολόγησης έως
16/10/2020

H

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης
από τους αξιολογούμενους και για την υποβολή των ανώνυμων ερωτηματολογίων αξιολόγησης των προϊσταμένων από
τους υφισταμένους για την αξιολογική περίοδο του έτους

2019 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα
με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-92020 (ΑΔΑ: 9ΗΦΕ46ΜΤΛ6-ΑΧΟ) εγκυκλίου.

Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια
αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο
εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 131.-3365, -3372,
- 3374, -3375, -3201, -3250
Email:
hrm@ydmed.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030
Σχετ. : 9720, 9852, 9757, 11726, 11788,
12113, 15910, 14348, 14719, 10788,
10648
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων του ΕΣΚ
Α. Διαδικασία διενέργειας αμοιβαίας μετάταξης
Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με
τη διαδικασία διενέργειας της αμοιβαίας μετάταξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
αρ. 10 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και της
σχετικής αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β΄ 883) απόφασης, όπως ισχύει,
διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
1. Πεδίο εφαρμογής: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάταξη έχουν οι υπάλληλοι
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 3 του
ΕΣΚ και στο άρθρο 1 της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β΄ 883) απόφασης.
Βάσει των ως άνω διατάξεων, προκειμένου να δύναται να ολοκληρωθεί νομίμως η
διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης θα πρέπει και οι δύο υπάλληλοι που θα μεταταχθούν
αμοιβαία, αλλά και οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά να υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του ΕΣΚ.
2. Προϋποθέσεις: Για το παραδεκτό της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη θα πρέπει κατ΄
εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του αρ. 10 του ν. 4440/2016 να έχει παρέλθει
διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι
προκειμένου να μην δημιουργούνται ζητήματα που δύνανται να έχουν ως συνέπεια την
ακύρωση της διαδικασίας, η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη, άλλως θα ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης
απόφασης μετάταξης πριν από τη συμπλήρωση της διετίας από το διορισμό/πρόσληψη του
υπαλλήλου, οπότε και δεν θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Εξαίρεση στην ανωτέρω προϋπόθεση της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη του
υπαλλήλου, προβλέπεται μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού που ανήκουν
οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι1 υπάλληλοι κατά την υποβολή της σχετικής
αίτησης, υπόδειγμα της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της απογραφής
(http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_saf.html), θα πρέπει να δηλώνουν τη συνδρομή των
ως άνω προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει ακολούθως να βεβαιώνονται και στο σχετικό
πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που θα πρέπει να προσκομίζεται με μέριμνα
των ενδιαφερομένων μαζί με την αίτηση.
Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εφαρμόζονται για τη διαδικασία της αμοιβαίας
μετάταξης οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρ. 4 του ν. 4440/2016 (65% ποσοστό κάλυψης
του κλάδου του αιτούντος, μοναδικότητα στον κλάδο, νησιωτικές περιοχές κ.α), καθώς εν
προκειμένω εφόσον η μετάταξη είναι αμοιβαία, οπότε και δεν δημιουργούνται κενές θέσεις
στον φορέα προέλευσης, παρέλκει η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων των
προαναφερόμενων διατάξεων της παρ. 4 του αρ. 4 του ΕΣΚ.
Επίσης, η προϋπόθεση για την σχετική ανάρτηση του ψηφιακού οργανογράμματος
του φορέα προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον
ισχύει εκατέρωθεν και για τους δύο φορείς, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.
Τέλος, προϋπόθεση για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης
είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν
τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται. Εν προκειμένω
διευκρινίζεται ότι βάσει των ανωτέρω διατάξεων κατ΄ αρχάς οι υπάλληλοι που θα
μεταταχθούν αμοιβαία θα πρέπει να υπηρετούν ήδη στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική
βαθμίδα και να έχουν και τα αντίστοιχα προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία
μετατάσσονται. Για παράδειγμα, εφόσον ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη υπάλληλος είναι
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, παραδεκτώς δύναται να υποβάλλει αίτηση για
αμοιβαία μετάταξη υπάλληλος ίδιας κατηγορίας και ίδιου ή παρεμφερούς κλάδου. Δεν
νοείται αμοιβαία μετάταξη υπάλληλου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με υπάλληλο ΠΕ
Μηχανικών, έστω και εάν ο τελευταίος έχει τα προσόντα του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού.
Επιπλέον και δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται πλέον η μεταφορά της θέσης στο
πλαίσιο του ΕΣΚ, διευκρινίζεται ότι οι αμοιβαίως μετατασσόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να
κατέχουν ίδιας φύσεως θέση και ίδια σχέση εργασίας – πχ οργανική θέση μονίμου
υπαλλήλου και οι δύο ή προσωποπαγή θέση μόνιμου υπάλληλου και οι δύο ή με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δύο- με μόνη εξαίρεση την περίπτωση
που ο φορέας έχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή δύναται προηγουμένως να
ανακατανείμει τις θέσεις του κατά κατηγορία και σχέση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 20 του ν. 4622/2019, προκειμένου να είναι δυνατή η αμοιβαία μετάταξη πχ μονίμου
υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση με ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο που κατέχει
προσωποπαγή θέση. Σε καμία περίπτωση με την αμοιβαία μετάταξη δεν δύναται να αλλάξει
η εργασιακή σχέση που κατέχει ο υπάλληλος ή η φύση της θέσης του –οργανική ή
προσωποπαγής- με μόνη εξαίρεση την προαναφερόμενη περίπτωση κατά την οποία

ισχύει εκατέρωθεν και για τους δύο φορείς, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.
Τέλος, προϋπόθεση για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης
είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν
τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται. Εν προκειμένω
διευκρινίζεται ότι βάσει των ανωτέρω διατάξεων κατ΄ αρχάς οι υπάλληλοι που θα
μεταταχθούν αμοιβαία θα πρέπει να υπηρετούν ήδη στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική
βαθμίδα και να έχουν και τα αντίστοιχα προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία
μετατάσσονται. Για παράδειγμα, εφόσον ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη υπάλληλος είναι
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, παραδεκτώς δύναται να υποβάλλει
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αμοιβαία μετάταξη υπάλληλος ίδιας κατηγορίας και ίδιου ή παρεμφερούς κλάδου. Δεν
νοείται αμοιβαία μετάταξη υπάλληλου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με υπάλληλο ΠΕ
Μηχανικών, έστω και εάν ο τελευταίος έχει τα προσόντα του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού.
Επιπλέον και δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται πλέον η μεταφορά της θέσης στο
πλαίσιο του ΕΣΚ, διευκρινίζεται ότι οι αμοιβαίως μετατασσόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να
κατέχουν ίδιας φύσεως θέση και ίδια σχέση εργασίας – πχ οργανική θέση μονίμου
υπαλλήλου και οι δύο ή προσωποπαγή θέση μόνιμου υπάλληλου και οι δύο ή με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δύο- με μόνη εξαίρεση την περίπτωση
που ο φορέας έχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή δύναται προηγουμένως να
ανακατανείμει τις θέσεις του κατά κατηγορία και σχέση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 20 του ν. 4622/2019, προκειμένου να είναι δυνατή η αμοιβαία μετάταξη πχ μονίμου
υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση με ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο που κατέχει
προσωποπαγή θέση. Σε καμία περίπτωση με την αμοιβαία μετάταξη δεν δύναται να αλλάξει
η εργασιακή σχέση που κατέχει ο υπάλληλος ή η φύση της θέσης του –οργανική ή
προσωποπαγής- με μόνη εξαίρεση την προαναφερόμενη περίπτωση κατά την οποία
υπάλληλος που κατέχει προσωποπαγή θέση δύναται, εφόσον υφίσταται, να καταλάβει κενή
οργανική θέση αντίστοιχης εργασιακής σχέσης με αυτήν που κατείχε.
3. Διαδικασία: Κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 10 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει και
της σχετικής κατ΄εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσας αποφάσεως [ΔΙΔΑΔ/Φ.
49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β΄ 883)], η διαδικασία για την ολοκλήρωση της αμοιβαίας
μετάταξης περιγράφεται ως εξής:
3.1. Υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάταξη από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενη από
ΠΥΜ, στο οποίο θα βεβαιώνονται για τον υπάλληλο οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καθώς
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Μέλη της Κεντρικής
Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ) προκειμένου να δημοσιοποιήσουν το αίτημα, ιδίως αν
2 προαναφερόμενες διατάξεις ή από άλλη
υφίσταται κώλυμα ή δέσμευση από τις ίδιες τις
διάταξη, πχ. δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής. Στο σημείο αυτό και σε ό,τι αφορά την
δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής, αποσαφηνίζεται ότι δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάταξη
υπαλλήλου που έχει δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής, καθώς δεν νοείται με μόνο το
γεγονός της αμοιβαίας μετάταξης να απαλλάσσεται ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη της
δέσμευσης αυτής ούτε βέβαια δημιουργείται η υποχρέωση και η δέσμευση αυτή για αυτόν
που μετατάσσεται τελικώς αμοιβαίως με τον αιτούντα, ελλείψει σχετικής προς τούτο
πρόβλεψης. Μόνη εξαίρεση για την αμοιβαία μετάταξη εισάγεται με τις διατάξεις της παρ.2β
του αρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «Προϋποθέσεις
συμμετοχής: 1. … 2. …β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη
διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη
διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη
μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία
απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α` βαθμού,
σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για
συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου 7 του παρόντος».
Στη σχετική αίτηση του υπαλλήλου θα πρέπει να προσδιορίζονται και οι φορείς,
στους οποίους επιθυμεί να μεταταχθεί.
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας
σε χρόνο που δεν συναρτάται με τους Κύκλους Κινητικότητας.
3.2. Η ΚΕΚ εξετάζει σε εύλογο χρόνο τα υποβληθέντα αιτήματα. Όσα αιτήματα πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόμου, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Απογραφής,
http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_mtransfers.html, με ανάρτηση σχετικού πίνακα, στον
οποίο αναφέρεται επίσης η ημερομηνία ανάρτησής τους και κατ΄ επέκταση και χρονική
διάρκεια ισχύος του, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και οι φορείς υποδοχής. Εν
προκειμένω διευκρινίζεται ότι βάσει απόφασης της ΚΕΚ, η ισχύς του πίνακα αυτού είναι για
ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής του, οπότε και δημοσιοποιούνται τα σχετικά
αιτήματα. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας παραμένουν αναρτημένοι οι σχετικοί πίνακες,
αλλά η ισχύς αυτών προκειμένω να υποβληθούν εμπροθέσμως αιτήσεις προσδιορίζεται από
την ημερομηνία ανάρτησής του.
3.3. Κατά τη διάρκεια ισχύος του αναρτηθέντος πίνακα, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να
μεταταχθούν αμοιβαία, υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την
ανάρτηση του σχετικού πίνακα αίτηση στον φορέα προέλευσης του αιτούντος την αμοιβαία
μετάταξη υπαλλήλου. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες δεδομένου ότι βάσει των διατάξεων της
παρ. 1 του αρ. 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), «1. Οι προθεσμίες για
την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς
και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται
ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν».
Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν την υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης, αλλά δεδομένου ότι δεν υποστηρίζεται επί του παρόντος η εφαρμογή αυτή, η
υποβολή των αιτήσεων γίνεται παραδεκτώς με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω
σάρωσης των σχετικών εγγράφων και με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω
τηλεομοιοτυπίας).
3.4. Το τριμελές όργανο του φορέα προέλευσης3 του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη, μετά
το πέρας της προθεσμίας του ενός μηνός από την ανάρτηση του σχετικού πίνακα στον οποίο
έχει δημοσιοποιηθεί το σχετικό αίτημα, συνεδριάζει συνεκτιμώντας όλες τις υποβληθείσες
αιτήσεις. Ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο μία αίτηση για αμοιβαία
μετάταξη, είναι υποχρεωτική η συνεδρίαση του τριμελούς οργάνου του φορέα προέλευσης
του υπαλλήλου και η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Για τη γνωμοδότηση του αρμόδιου τριμελούς οργάνου λαμβάνονται υπόψη όλα
εκείνα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του αιτούντος υπαλλήλου που αποδεικνύουν
την καταλληλότητα του, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού δύνανται να
συγκεντρώνουν αμέσως μετά την υποβολή εκάστης αίτησης και να προβαίνουν σε κάθε
προπαρασκευαστική ενέργεια, προκειμένου αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας του ενός
μηνός, το αρμόδιο τριμελές όργανο να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των απαιτούμενων
στοιχείων, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Σε κάθε
περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των
υποψηφίων με την προκηρυσσόμενη για κάλυψη με αμοιβαία μετάταξη θέση, οι εκθέσεις
αξιολόγησης, η εμπειρία του υπαλλήλου στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων. Οι
επικρατέστεροι υποψήφιοι, εφόσον είναι τρεις τουλάχιστον, καλούνται υποχρεωτικά σε
συνέντευξη, άλλως δεν απαιτείται.
Οι αιτήσεις που εξετάζονται από το αρμόδιο τριμελές όργανο αρχικά στον φορέα
προέλευσης και ακολούθως στον φορέα υποδοχής θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τον
οικείο πίνακα δημοσιοποίησης του αιτήματος προς διασφάλιση της διαφάνειας και της
αντικειμενικότητας της διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος υπάλληλος έχει υποβάλλει
στην ΚΕΚ εκ νέου αίτηση για αμοιβαία μετάταξη, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για
την προηγούμενη αίτησή του, τότε τόσο η ΚΕΚ όσο και ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός αυτό, για τη δημοσιοποίηση του νέου
αιτήματος αλλά και για την τελική έκβαση της όλης διαδικασίας.

μετάταξη, είναι υποχρεωτική η συνεδρίαση του τριμελούς οργάνου του φορέα προέλευσης
του υπαλλήλου και η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Για τη γνωμοδότηση του αρμόδιου τριμελούς οργάνου λαμβάνονται υπόψη όλα
εκείνα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του αιτούντος υπαλλήλου που αποδεικνύουν
την καταλληλότητα του, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού δύνανται να
συγκεντρώνουν αμέσως μετά την υποβολή εκάστης αίτησης και να προβαίνουν σε κάθε
προπαρασκευαστική ενέργεια, προκειμένου αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας του ενός
μηνός, το αρμόδιο τριμελές όργανο να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των απαιτούμενων
στοιχείων, τα
οποία πρέπει να λάβει υπόψη του προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Σε κάθε
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2020
περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των
υποψηφίων με την προκηρυσσόμενη για κάλυψη με αμοιβαία μετάταξη θέση, οι εκθέσεις
αξιολόγησης, η εμπειρία του υπαλλήλου στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων. Οι
επικρατέστεροι υποψήφιοι, εφόσον είναι τρεις τουλάχιστον, καλούνται υποχρεωτικά σε
συνέντευξη, άλλως δεν απαιτείται.
Οι αιτήσεις που εξετάζονται από το αρμόδιο τριμελές όργανο αρχικά στον φορέα
προέλευσης και ακολούθως στον φορέα υποδοχής θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τον
οικείο πίνακα δημοσιοποίησης του αιτήματος προς διασφάλιση της διαφάνειας και της
αντικειμενικότητας της διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος υπάλληλος έχει υποβάλλει
στην ΚΕΚ εκ νέου αίτηση για αμοιβαία μετάταξη, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για
την προηγούμενη αίτησή του, τότε τόσο η ΚΕΚ όσο και ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός αυτό, για τη δημοσιοποίηση του νέου
αιτήματος αλλά και για την τελική έκβαση της όλης διαδικασίας.
3.5. Η αμοιβαία μετάταξη ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων
προς διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης, ο οποίος εν προκειμένω είναι και ο
επισπεύδων, και του φορέα υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που και οι δύο υπάλληλοι που τελικά έχουν επιλεχθεί ως
επικρατέστεροι για την ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης έχουν υποβάλει αίτημα στην
ΚΕΚ και αυτό έχει δημοσιοποιηθεί στον ίδιο πίνακα κατά την ίδια συνεδρίαση, οι δύο φορείς
θα πρέπει, μετά το πέρας της προθεσμίας του ως άνω μήνα, να έρθουν σε συνεννόηση για το
ποιος φορέας θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ως επισπεύδων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή ο κάθε φορέας
αυτοτελώς θα ενεργήσει ως επισπεύδων.
Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4722/2020 (Α΄ 122) προβλέπεται ότι το πάσης
φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής,
συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών
νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής
του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016
για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού και για όσο χρόνο απαιτούνται τα
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έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των επιδημιολογικών
δεδομένων λόγω αυτού. Η ως άνω
εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα εξαίρεσης από τις πάγιες
διατάξεις κινητικότητας του προσωπικού που υπηρετεί στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.
Ειδικότερα, η εν λόγω εξαίρεση συνδέεται και αιτιολογείται λόγω των συνθηκών που έχουν
διαμορφωθεί συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού.
2. Με τις διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) προβλέπονται επίσης τα εξής:
«1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής
Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,
Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από
τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών
οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των
κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%.
2. Εξαιρείται επίσης το πάσης φύσεως προσωπικό που ανήκει οργανικά στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Xώρας από τις διαδικασίες συμμετοχής του στον κύκλο
κινητικότητας έτους 2020 που θα διενεργηθεί με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας (ν. 4440/2016)».
Γ. Γενικές οδηγίες- Διευκρινίσεις:
Από την μέχρι στιγμής εφαρμογή των διατάξεων του ΕΣΚ και βάσει διάφορων
ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας τόσο από μεμονωμένους υπαλλήλους
όσο και από Υπηρεσίες, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
1. Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται για απόσπαση/μετάταξη για λόγους υγείας,
απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης ή για αμοιβαία μετάταξη στο πλαίσιο του ΕΣΚ, τα
υποδείγματα των αιτήσεων για κάθε μία εκ των προαναφερομένων περιπτώσεων έχουν
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
της
απογραφής
(http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_saf.html). Oι αιτήσεις αυτές συνοδευόμενες από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύνανται να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη
Γραμματεία της ΚΕΚ (Βασ. Σοφίας 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ) ή και ηλεκτρονικώς στο
grammateia@ypes.gov.gr.
2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με μέριμνα του αιτούντος από τα απαιτούμενα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς σε καμία περίπτωση η Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας ως γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, το οποίο δεν εκδίδει διοικητικές
πράξεις, δεν υποχρεούται, αλλά και δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών (σχετικές οι διατάξεις του αρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας [ν. 2690/1999, όπως ισχύει], ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/18532, ΦΕΚ Β 1309 2006 και
ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/17854, ΦΕΚ Β 1171 2007). Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι αιτήσεις που
δεν θα συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται.
3. Το ένστολο προσωπικό -αστυνομικοί, πυροσβέστες, δημοτικοί αστυνομικοί, στρατιωτικοί
κλπ-, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΕΣΚ, δεδομένου ότι το προσωπικό αυτό δεν
αναφέρεται ρητώς στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 3 του ΕΣΚ και σε καμία περίπτωση το
προσωπικό αυτό, που διέπεται από ειδικές διατάξεις, δεν εντάσσεται στους πολιτικούς
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διοικητικούς υπαλλήλους.

4. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη σε κατηγορία κατώτερης αυτής που αντιστοιχεί στα τυπικά
προσόντα του υποψηφίου τόσο στο πλαίσιο του ΕΣΚ όσο και γενικότερα στο πλαίσιο των
κείμενων διατάξεων γενικών ή ειδικών. Για τη μετάταξη σε κατώτερη κατηγορία και
δεδομένου ότι αυτό αποτελεί οιονεί υποβιβασμό, θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς στις
διατάξεις.
5. Η Υπηρεσία μας γίνεται συχνά αποδέκτης αιτήσεων θεραπείας των υπαλλήλων, οι οποίες
υποβάλλονται στο πλαίσιο της απόρριψης των αιτήσεων που έχουν καταθέσει στο
πλαίσιο του ΕΣΚ. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται
αναρμοδίως στην Υπηρεσία μας, δεδομένου ότι αρμοδιότητα της ΚΕΚ είναι εν προκειμένω
η έγκριση των θέσεων για μετάταξη ή απόσπαση που θα καλυφθούν μέσω του ΕΣΚ, ενώ
οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική πράξη, για την ακύρωση της οποίας δύναται να
υποβληθεί αίτηση θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) εκδίδεται ακολούθως και αρμοδίως από την
Υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου ή από την Υπηρεσία, στην οποία επιθυμεί τελικά
να μεταταγεί ο υπάλληλος, όπου και πρέπει να υποβάλλεται κατά περίπτωση και η
αίτηση θεραπείας. Δεδομένου δε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει
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παροχή οδηγιών για ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων, προκειμένου να τηρείται
η αρχή της νομιμότητας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για την υποβολή
αρμοδίως των αιτήσεών τους προκειμένου να διασφαλίζεται η προάσπιση των
δικαιωμάτων τους, καθώς η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας περιορίζεται στην διαβίβαση
αρμοδίως των αιτήσεων αυτών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η υποβολή
ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής επί της διαδικασίας της κινητικότητας
των υπαλλήλων στο πλαίσιο του ΕΣΚ.
6. Σχετικά με την πορεία της αίτησης κινητικότητας, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο
πλαίσιο των κύκλων κινητικότητας του ΕΣΚ, αρμόδιοι για να παρέχουν πληροφορίες επί
της πορείας της αίτησης αυτής είναι αποκλειστικά οι φορείς προτίμησης των υπαλλήλων
και σε καμία περίπτωση η Υπηρεσία μας, δεδομένου ότι δεν ασκείται εποπτεία επί της
διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της επέκτασης της
εφαρμογής της κινητικότητας, έχει προβλεφθεί και περιλαμβάνεται η δυνατότητα
παρακολούθησης της πορείας της αίτησης του ενδιαφερομένου.
7. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων της ΚΕΚ, κατά τις οποίες εξετάζονται
αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, αιτήσεις για απόσπαση για λόγους
συνυπηρέτησης ή για αμοιβαία μετάταξη, υπενθυμίζεται ότι αυτά αναρτώνται εντός
ευλόγου χρόνου μετά τη συνεδρίαση στην ιστοσελίδα της Απογραφής. (βλ. και σχετική
αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020, ΑΔΑ ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ εγκύκλιο).
8. Τέλος και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης της πράξης μετάταξης υπαλλήλων που
διενεργείται στο πλαίσιο του ΕΣΚ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του αρ. 7 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’
224), όπως ισχύει, προβλέπεται ότι «… Πράξεις μετάταξης ή απόσπασης που εκδίδονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ανακαλούνται μετά την έκδοσή τους
μόνο για λόγους που αφορούν τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και
6
3 του άρθρου 4».
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016 αναφέρονται τα εξής:
«2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση
λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η
υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παρ. 8
περίπτωση ιδ` του N. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες
επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου
υφίσταται η δέσμευση. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με
το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του
άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου
παραμονής.
β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας
μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας
απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή
απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης παραμεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο
8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή
αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 7 του
παρόντος.
3. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του
ΕΣΚ έχουν επίσης:
α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία
εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεν τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις περί
μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων
περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά
(7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β` που έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα
συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης παραμεθορίου περιοχής.»
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45):
«1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την
εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της.
2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για
την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από
εκτίμηση πραγματικών περιστατικών».
Σε περίπτωση αίτησης του μεταταχθέντος υπαλλήλου για ανάκληση της
απόφασης μετάταξης που νομίμως έχει εκδοθεί θα πρέπει να στοιχειοθετείται πλάνη περί
τα πράγματα ή αποδεδειγμένα εξαιρετικοί επιγενόμενοι λόγοι που να δικαιολογούν την
ανάκληση της μετάταξης (σχετική η Γνωμ. ΝΣΚ 109/2011), περί της συνδρομής των οποίων
μόνο αρμόδιο είναι το όργανο που θα προβεί στην ενδεχόμενη ανάκλησή της.
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, σε όσες περιπτώσεις,
σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν την αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου και
τη διαδικασία των ενεργειών του, αναγκαίος όρος για να κινηθεί η προβλεπόμενη
7
διαδικασία και να διατυπωθεί η βούληση του
διοικητικού οργάνου με την έκδοση της
διοικητικής πράξεως, είναι η δήλωση βουλήσεως από τον ενδιαφερόμενο, που γίνεται με
την υποβολή αιτήσεως ή αναφοράς προς το διοικητικό όργανο, η αίτηση ή αναφορά του
ενδιαφερομένου και η εγκυρότητά της συνιστούν όρο για την έγκυρη έκδοση της πράξεως
(ΣτΕ 272/1986, ΝΣΚ 580/2001). Στην περίπτωση αυτή, εκείνος, που υποβάλλει αίτηση,
πρέπει να έχει συνείδηση των πραττομένων και να μη στερείται της χρήσεως του λογικού
από πνευματική νόσο, η βούλησή του δε, που δηλώνεται με την αίτηση, πρέπει να είναι
απαλλαγμένη ελαττωμάτων, που αποκλείουν την ελεύθερη διαμόρφωσή της (ΣτΕ 41/1996,
3554/1988, 1586/1986, 4300/1983 κ.ά. και Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα Α.Ι. Τάχος-Ι.Λ.
Συμεωνίδης, Άρθρα 106-τρίτο, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 1537).

θίγει δικαιώματα τρίτων και η θέση από την οποία μετατάχθηκε ο υπάλληλος να
παραμένει κενή, καθώς στο άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται
ότι η μετακίνηση από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται σε κενή οργανική θέση.
Όλες οι παραπάνω διευκρινίσεις και οδηγίες παρέχονται προκειμένου, στο πλαίσιο
της χρηστής διοίκησης, να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση στους ενδιαφερομένους και
συμμετέχοντες στο ΕΣΚ και για να διασφαλίζεται στο πλαίσιο της διαφάνειας και της
αντικειμενικότητας η αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΚ.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείςΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
που υπάγονται
2020ή
εποπτεύονται από αυτούς.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα
στους ΟΤΑ β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
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Επιπλέον, για να καταστεί δυνατή η ανάκληση θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες
προϋποθέσεις, δηλαδή η αίτηση ανάκλησης εκ μέρους του υπαλλήλου να υποβάλλεται
μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση της σχετικής πράξης μετάταξης, η ανάκληση να μην
θίγει δικαιώματα τρίτων και η θέση από την οποία μετατάχθηκε ο υπάλληλος να
παραμένει κενή, καθώς στο άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται
ότι η μετακίνηση από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται σε κενή οργανική θέση.
Όλες οι παραπάνω διευκρινίσεις και οδηγίες παρέχονται προκειμένου, στο πλαίσιο
της χρηστής διοίκησης, να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση στους ενδιαφερομένους και
συμμετέχοντες στο ΕΣΚ και για να διασφαλίζεται στο πλαίσιο της διαφάνειας και της
αντικειμενικότητας η αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΚ.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή
εποπτεύονται από αυτούς.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα
στους ΟΤΑ β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών,
www.ypes.gov.gr, «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα-Ανθρώπινο Δυναμικό» καθώς
επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών,
www.ypes.gov.gr, «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα-Ανθρώπινο Δυναμικό» καθώς
επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.
2.
3.
4.

7.
8.
9.

Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοίκησης (με την παράκληση να
κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού της χωρικής τους
Προεδρία της Κυβέρνησης, (gdfas@government.gov.gr)
αρμοδιότητας)
Υπουργείο
Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με την
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
παράκληση
να Συμβούλιο
κοινοποιήσουν
την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού)
6. Νομικό
του Κράτους

ΑΔΕΔΥ
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ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.
Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών, Αναπληρωτών και Υπηρεσιακών Γραμματέων
2.
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.grγια την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή
«Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».

Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοίκησης (με την παράκληση να
κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού της χωρικής τους
αρμοδιότητας)
Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ν.4737 (Τεύχος Α, Φ.Ε.Κ. 204/ 22-10-2020):
Ρύθμιση παράτασης συμβάσεων επικουρικού
προσωπικού και άλλες διατάξεις νοσηλευτικού
ενδιαφέροντος
8

A

Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας
(ΑΕΜΥ ΑΕ).
Άρθρο δέκατο έβδομο: Ζητήματα προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο εικοστό: Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020.
Άρθρο εικοστό όγδοο: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας.
Άρθρο εικοστό ένατο: Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού

στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4708/2020.
9
Άρθρο τριακοστό: Δημιουργία
Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης
δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID -19.
Αναλυτικά ο Ν. 4737/2020: http://enne.gr/wp-content/
uploads/2020/10/fek-compressed.pdf
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Οι Νοσηλευτές ηγήθηκαν των εξελίξεων στο
13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.

Ο

Ολοκληρώθηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2020, οι εργασίες του 13ου
Πανελλήνιου Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού
Συνεδρίου, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 15 – 18 Οκτωβρίου 2020, μέσω διαδικτύου, προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθυντήριες οδηγίες
πρόληψης για το COVID – 19 του Υπουργείου υγείας και του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. To συνέδριο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Independent Studies of Science
and Technology στην Αθήνα και τελούσε υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και του
European Nursing Council. Η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος και η συμμετοχή των συνέδρων στα κλινικά φροντιστήρια, μοριοδοτήθηκαν με Μονάδες Συνεχιζόμενης
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η συμμετοχή των Νοσηλευτών, των επαγγελματιών υγείας, καθώς και οι συμμετοχές από έλληνες νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό ήταν αθρόα και υπήρξε οικουμενική εκπροσώπηση των Νοσηλευτών. Στο πλαίσιο
της διεπιστημονικής παρουσίας και συμμετοχής, και φέτος υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει
τη συνεργατικότητα και τη διεπιστημονική
κουλτούρα των νοσηλευτών.
Κατά την τελετή έναρξης, τίμησαν τους
νοσηλευτές με τη διαδικτυακή παρουσία
τους, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης ο κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης (Υφυπουργός Υγείας), η Υπουργός Παιδείας &
Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος,
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος και ο Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,

Π.Γ.Ν. «Αττικόν» – Επιστημονικός υπεύθυνος στη διαχείριση
της πανδημίας Covid-19 και εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης για την υγειονομική ενημέρωση των πολιτών κ. Σωτήριος
Τσιόδρας, ο οποίος παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις της
πανδημίας COVID – 19.
Το επιστημονικό πρόγραμμα ήταν απόλυτα συνυφασμένο με τις
τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας, καλύπτοντας ολιστικά και τεκμηριωμένα, όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα της
νοσηλευτικής επιστήμης. Διακεκριμένοι
επιστήμονες από τον νοσηλευτικό ακαδημαϊκό – κλινικό χώρο, καθώς και από
το χώρο της υγείας ανέπτυξαν ενδελεχώς
όλα τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με
την πανδημία COVID – 19, μεταλαμπαδεύοντας τη νέα γνώση και κλινική εμπειρία
σε όλους τους συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.
Η άμεση διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των συνέδρων επέφερε πληθώρα ερωτημάτων και αποτέλεσε το έναυσμα για την
ανταλλαγή απόψεων, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων
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με επίκεντρο την επιστημονική γνώση και την κλινική εμπειρία.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 1520 νοσηλευτές, επιστήμονες υγείας και φοιτητές νοσηλευτικής και ο μέσος όρος παρακολούθησης (live streaming) ήταν 660 άτομα ανά θεματική ενότητα
(προφορικές ανακοινώσεις, στρογγυλές τράπεζες, διαλέξεις).
Σε ότι αφορά τα κλινικά φροντιστήρια, η συμμετοχή ήταν αθρόα
και καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή περισσοτέρων συνέδρων, καθώς οι
κενές θέσεις ήταν ελάχιστές.
Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

13 Κλινικά Φροντιστήρια:
«Καθαρισμός, απολύμανση ενδοσκοπίων-απορρυπαντικάαπολυμαντικά ενδοσκοπικών-μονάδων, επιλογή καταλλήλου
προϊόντος».
«Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών υγείας – Μελέτες Περίπτωσης».
«Τεχνικές διαχείρισης χρόνου».
«Περιεγχειρητικό Monitoring Ασθενούς».
«Μοντέλο αναζωογόνησης ασθενών με Covid-19 σε νοσοκομειακό περιβάλλον».
«Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης».
«Δημιουργώντας το ακαδημαϊκό μας αποτύπωμα στη ψηφιακή
εποχή».
«Μια μέθοδος ταυτοποίησης συμπεριφοράς(μέθοδος GRID):
Αυτοβελτίωση και αύξηση αποτελεσματικότητας στο χώρο εργασίας».
«Διαχείριση – Διαλογή Περιστατικών στο ΤΕΠ με την κλίμακες
Διαλογής Emergency
Severity Index-ESI & Australian Triage Scale-ATS (Α)».
«Διαχείριση – Διαλογή Περιστατικών στο ΤΕΠ με την κλίμακες
Διαλογής Emergency
Severity Index-ESI & Australian Triage Scale-ATS (Β)».
«Τα εργαλεία ποιότητας στην Νοσηλευτική πράξη».
«Έλκη από κατάκλιση: Πρακτικές για τη φροντίδα και την αντιμετώπιση τους».
«Σύνδρομο Mobbing: Συναισθηματική βία – ψυχική κακοποίηση στον εργασιακό χώρο».
1 Σεμινάριο: «Η διαφορετικότητα στη σύγχρονη κοινωνία –
Πολιτιστικός πλουραλισμός».
12 Στρογγυλές Τράπεζες:
«Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: Θωρακίζοντας την καρδιά
μας κατά μιας επικίνδυνης απειλής».
«Παιδιατρική νοσηλευτική φροντίδα βασισμένη σε τεκμήρια:
Αναγκαιότητα ή Ουτοπία».
«Η συμβολή του ειδικού Νοσηλευτή στη νευρολογία», Επιστημονικός Τομέας Νευρολογικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.
«Διαχείριση κρίσεων από το νοσηλευτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων».
«Η Διαπίστευση ενός Νοσοκομείου στην Ελλάδα σήμερα. Είναι
εφικτός ο στόχος;».
«Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σύγχρονες εφαρμογές στην
υγεία».
«Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Ανάπτυξη –
Practice Development». Μητροπολιτικό Κολλέγιο – Τμήμα
Νοσηλευτικής
«Ογκολογικός ασθενής στη Μ.Ε.Θ.», Επιστημονικός Τομέας
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Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.
«Τα κυριότερα gram (-) παθογόνα μικρόβια στη Μ.Ε.Θ., τι πρέπει να γίνει;».
«Θέματα στη ψυχιατριδικαστική και ακούσια νοσηλεία», Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας – Τμήμα
Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.
«Η χρήση των POCT στην επείγουσα φροντίδα και στο χώρο του
νοσοκομείου».
«Νεότερα δεδομένα στη Νοσηλευτική Κοινότητα», Διοικητικό
Συμβούλιο Ε.Ν.Ε.
13 Διεπιστημονικές Διαλέξεις:
«Εφαρμογή των Enhanced Recovery after Surgery Προγραμμάτων σε Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας».
«Η τεχνολογία στην νοσηλευτική φροντίδα & εκπαίδευση», Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.
«Ο ρόλος του Νοσηλευτή σε εξειδικευμένο κέντρο πολλαπλής σκλήρυνσης. Η
εμπειρία εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
«Καρδιακή ανεπάρκεια γηριατρικού πληθυσμού: Ιδιαίτερα κλινικά και θεραπευτικά προβλήματα».
«Η διασφάλιση ποιότητας στη νοσηλευτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Ευρωπαϊκό πλαίσο αναφοράς EQAVET».
«Ψυχική νόσος και καρκίνος: Επιλογή
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής»,
Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής
Ψυχικής Υγείας – Τμήμα Διασυνδετικής Νοσηλευτικής Ε.Ν.Ε.
«Η Διεπιστημονική Ετερομορφία της Αξιολόγησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες Υγείας».
«Αποτελεσματική διοίκηση στο χώρο της υγείας και αξιοποίηση
του κεφαλαίου γνώσης: Οι δύο όψεις ή το ίδιο νόμισμα;».
«Φαρμακοεπαγρύπνηση, Ασφάλεια Φαρμάκων και Ασφάλεια
Ασθενών: Ο ρόλος του επαγγελματία υγείας».
«Η Α΄ Παθολογική Κλινική ως Κλινική Αναφοράς για τον ιό
COVID-19».
«Ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή».
«Ολιστική νοσηλευτική διαχείριση βαρέως πάσχοντα ασθενή
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
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«Βία: Ένα σύγχρονο επαγγελματικό πρόβλημα στο χώρο του
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών», Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
109 Αναρτημένες Ανακοινώσεις και 143 Προφορικές Ανακοινώσεις.
Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία για τις καλύτερες επιστημονικές εργασίες:
Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: ΠΑ073 – «Αποσιδήρωση και ποιότητα ζωής των θαλασσαιμικών», Δερίλα Αικατερίνη, Παναγιώτα Σταύρου, Κυριακή Παυλή, Χρυσούλα Καλκανά, Μαρία Κατσοχειράκη
Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: ΠΑ043 – «Γνώσεις, πεποιθήσεις και πρακτικές των επαγγελματιών υγείας
σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19: Μια συστηματική ανασκόπηση», Μαρία Γαμβρούλη, Χρήστος Τριανταφύλλου
Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής
Ανασκόπησης: «ΠΑ003 – Μεταφερσιμότητα διεθνούς γνώσης και εμπειρίας για
τη διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών
χαμηλής επικινδυνότητας, σε εφημερεύοντα κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα», Κυριάκος
Μαρτάκης, Γιώργος Μανομενίδης, Θάλεια Μπελλάλη
Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής
Ανασκόπησης: «ΠΑ023 – Πολιτικές εμβολιασμού, μέτρα και δράσεις για την
προώθηση της εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών
υγείας», Ιωάννα Λουραντάκη
Βραβείο πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών: ΠΑ099 – «Διερεύνηση του ρόλου των σχολικών νοσηλευτών στα δημοτικά σχολεία: Βιβλιογραφική ανασκόπηση», Σοφία Λυκοπούλου, Ουρανία Γεωργία Μήτση, Ελπινίκη Λαΐου
Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, έλαβαν χώρα οι
τιμητικές βραβεύσεις της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, οι
οποίες επικεντρώθηκαν σε μεμονωμένες βραβεύσεις επιστημόνων και πολιτικών προσώπων οι οποίοι συμμετέχουν στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και στο Νοσηλευτικό Προσωπικό
των Νοσοκομείων Αναφοράς – Αναπληρωματικών Νοσοκομείων Αναφοράς COVID – 19 και των Νοσοκομείων τα οποία αντιμετώπισαν φυσικές καταστροφές.
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Πιο συγκεκριμένα βραβευτήκαν:
Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς.
Ο Καθηγητής Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, κ.
Παναγιώτης Μπεχράκης.
Η δημοσιογράφος του Ομίλου ΑΝΤ1 κ. Λίλιαν
Τσουρλή.
Η δημοσιογράφος του Health Report κ. Δήμητρα Ευθυμιάδου.
Το Νοσηλευτικό Προσωπικό των Νοσοκομείων Αναφοράς – Αναπληρωματικών Νοσοκομείων Αναφοράς COVID – 19: Γ.Ν.Ν.Θ. «Η
Σωτηρία», Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γ.Ν.Α. ¨ο Ευαγγελισμός», Γ.Ν.Ε.
«Θριάσιο», Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν.
Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γ.Ν. Λαμίας,
Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια», Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν.
Ηρακλείου, Γ.Ν. Χανίων «Ο
Άγιος Γεώργιος».
Το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Γ.Ν. Χαλκιδικής και
του Γ.Ν. Καρδίτσας για την
αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών.
Το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό

Σ

Νοσηλευτικό Συνέδριο, ήταν κατά την κοινή
αποδοχή των συνέδρων απόλυτα επιτυχημένο,
σύμφωνα με το νέο περιβάλλον διαδικτυακής
διεξαγωγής. Το επιστημονικό πρόγραμμα δεν
υστέρησε σε κανένα επίπεδο, καθώς οι επίμονες προσπάθειες τόσο των Πρόεδρων της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής
(κ. Θάλειας Μπελλάλη – κ. Γεώργιου Μπαλιόζογλου), όσο και των μελών των επιτροπών και
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., συνέβαλλαν στην «ασφαλή» διεξαγωγή του, ανεβάζοντας ακόμη υψηλότερα τον πήχη για το 14ο
Πανελλήνιο 11ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό
& Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, τόσο
σε οργανωτικό, όσο και σε επιστημονικό επίπεδο.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά,
όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και να ανανεώσουμε εκ νέου τη συνάντησή μας, στο 14ο Πανελλήνιο & 11ο
Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό
Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί και αυτό «ασφαλώς» το 2021.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Απάντηση της Ε.Ν.Ε. σε δημοσίευμα
της ιστοσελίδας Πρώτο Θέμα
σχετικά με τη διεξαγωγή των
εκλογών εν μέσω πανδημίας

Σχετικά με το δημοσίευμά σας με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2020 με τίτλο: «Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος με 42.000
μέλη κάνει εκλογές εν μέσω πανδημίας! – https://www.
protothema.gr/greece/article/1059018/i-enosi-nosileutonellados-me-42000-meli-kanei-ekloges-en-meso-pandim
ias/?fbclid=IwAR0SqiLvP6aAilsSygdML7cVCBi92mbQ7Fd7M42epC4JhgeBgX7-2tZOYU», επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
Η Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) αποτελεί νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής. Στα μητρώα
της εγγράφονται υποχρεωτικώς όλες οι νοσηλεύτριες και όλοι

οι νοσηλευτές της χώρας. Η Ε.Ν.Ε. διαθέτει αιρετή διοίκηση, η
δημοκρατική νομιμοποίηση της οποίας ανανεώνεται κάθε τρία
(3) έτη με καθολική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Κατά
συνέπεια, οι αρχαιρεσίες της Ε.Ν.Ε. αποτελούν την κορύφωση
της δημοκρατικής αρχής για τον κλάδο των νοσηλευτών.
Πέραν τούτου οι νοσηλευτές, λόγω της καθημερινής απασχόλησής τους σε χώρους, όπου τηρούνται με αυστηρό και απαρέγκλιτο τρόπο όλα τα πρωτόκολλα για τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού, παρέχουν, λόγω της εξειδικευμένης
εμπειρίας τους, όλα τα εχέγγυα για την απόλυτα ασφαλή διεξαγωγή των εκλογών, κάτω από συνθήκες που θα εξαλείφουν και
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τον παραμικρό κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. Εξάλλου, και
τα γραφεία της Ε.Ν.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά,
τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.
Επιπλέον, ως έγκριτη δημοσιογραφική ιστοσελίδα, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι το τελευταίο διάστημα και σε καθημερινή βάση διεξάγονται εκλογές σε όλα τα Νοσοκομεία και τις
Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αφορούν την
εκλογή αιρετών εργαζομένων στα Διοικητικά και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των νοσοκομείων, εντός των αμφιθεάτρων
τους, στις οποίες συμμετέχουν πληθώρα υγειονομικών και μη
υπαλλήλων (ιατρών, φυσικοθεραπευτών, νοσηλευτών, βοηθών
νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων, εργατών κ.λπ ειδικοτήτων), ορισμένοι εκ των οποίων αποτελούν και μέλη της Ομοσπονδίας, η οποία επιδιώκει την αναβολή των εκλογών της
Ε.Ν.Ε.. Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη
Ομοσπονδία αφενός δεν εμφανίζει την ίδια ευαισθησία και
ενσυναίσθηση στις χιλιάδες των υγειονομικών υπαλλήλων, οι
οποίοι συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκλογικές διαδικασίες (εντός των νοσοκομείων) κι αφετέρου, δεν αποτελεί
μια Ομοσπονδία αμιγώς Νοσηλευτική. Ακόμη, το γεγονός της
σκόπιμης δημοσιοποίησης λανθασμένων αριθμητικών στοιχείων, τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματική αριθμητική δομή του νόμιμου εκλογικού σώματος, αλλά εντάσσονται
στους γενικούς αριθμούς των μελών της Ε.Ν.Ε., φανερώνει
αδιάσειστα την ενημερωτική ανεπάρκεια της Ομοσπονδίας σε
σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο των εκλογών της Ε.Ν.Ε..
Επιπροσθέτως, ουδείς νοσηλευτικός – επιστημονικός ή συνδι-
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καλιστικός φορέας νοσηλευτών ή υγειονομικού προσωπικού
πλην του αναφερόμενου επί του άρθρου σας, έχει εκφράσει
τη δυσαρέσκειά του μέσω ανακοινώσεων ή επιστολών προς
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ως προς τη διεξαγωγή των
νόμιμων αρχαιρεσιών της Ε.Ν.Ε..
Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε φωνή από τον συγκεκριμένο συνδικαλιστικό φορέα ή μεμονωμένου ατόμου τάσσεται υπέρ της
αναβολής της προγραμματισμένης εκλογικής διαδικασίας,
δεν στηρίζεται σε πειστικά επιχειρήματα, αντιθέτως, επενδύει στην πρόκληση εσφαλμένων εντυπώσεων και καταλήγει να
δημιουργεί μείζονα αναστάτωση και σύγχυση στο εκλογικό
σώμα των νοσηλευτών, το οποίο αναμένει να εκφραστεί δημοκρατικά δια της ψήφου του, επιλέγοντας τους αντιπροσώπους
και τα όργανα διοίκησης της επόμενης τριετίας.
Πιστεύοντας ακράδαντα στο δημοσιογραφικό κύρος της ιστοσελίδας σας και θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο άρθρο πλήττει και εκθέτει τον αρθρογράφο, απέναντι σε όλους τους νοσηλευτές – μέλη της Ε.Ν.Ε., οι οποίοι καταβάλλουν καθημερινά
υπεράνθρωπες προσπάθειες απέναντι στην πανδημία COVID
– 19, ώστε να είναι όλοι οι πολίτες «ασφαλείς», παρακαλούμε
για τη δημοσιοποίηση της παρούσας επιστολής – απάντησης
στην ιστοσελίδας σας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αίτημα αναβολής των εκλογών
της κατέθεσε η Ε.Ν.Ε. προς το
Υπουργείου Υγείας

Όπως είναι ήδη γνωστό η ΕΝΕ-ΝΠΔΔ, ακολουθώντας τις δεσμευτικές καταστατικές διατάξεις του ιδρυτικού της Νόμου
3252/2004, έχει ήδη προβεί στην προκήρυξη, δια των αρμοδίων οργάνων διοίκησης, αρχαιρεσιών για την Δευτέρα 02
Νοεμβρίου 2020.
Ωστόσο, κάτω από το ασφυκτικό βάρος των πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων και δη της ραγδαίας αύξησης των
κρουσμάτων κορωνoϊού σε πολλές περιοχές της χώρας, κρίνεται πλέον σκόπιμη η αναβολή της επερχόμενης εκλογικής
διαδικασίας, προεχόντως για λόγους διασφάλισης του υπέρτατου αγαθού της δημόσιας υγείας και απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των νοσοκομείων της χώρας.
Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ δύσκολη απόφαση, η
οποία, ωστόσο, υπαγορεύεται από τους προεκτεθέντες λό-

γους ανωτέρας βίας. Συναισθανόμενοι πλήρως την ευθύνη
που μας αναλογεί, προσβλέπουμε στην αποδοχή του αιτήματος αναβολής των εκλογών της 2ας-11-2020 και αναμένοντας
για τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε.
Δημήτριος Σκουτέλης
Η Πρόεδρος του 1ου Π.Τ. της ΕΝΕ: Κωνσταντία Μπελαλή
Ο Πρόεδρος του 2ου Π.Τ. της ΕΝΕ: Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Ο Πρόεδρος του 3ου Π.Τ. της ΕΝΕ: Γεώργιος Αρβανίτης
Ο Πρόεδρος του 4ου Π.Τ. της ΕΝΕ: Απόστολος Κωτσής
Ο Πρόεδρος του 5ου Π.Τ. της ΕΝΕ: Γεώργιος Κριτσωτάκης

12

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2020

Η

Η 10η Οκτωβρίου κάθε έτους. έχει θεσμοθετηθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής
Υγείας,, με γενικό στόχο την ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας σε όλο
τον κόσμο και την κινητοποίηση των προσπαθειών για την υποστήριξη της ψυχικής
υγείας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ψυχική υγεία εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο
παραμελημένους τομείς της δημόσιας υγείας. Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με ψυχική διαταραχή, τρία εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από την επιβλαβή
χρήση αλκοόλ και ένα άτομο πεθαίνει κάθε 40 δευτερόλεπτα
από αυτοκτονία. Και τώρα, δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο
τον κόσμο έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19, η οποία
επηρεάζει περαιτέρω την ψυχική υγεία των ανθρώπων.
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, έρχεται σε μια
στιγμή που η καθημερινότητα όλων των πολιτών έχει αλλάξει
σημαντικά ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Η έναρξη
της πανδημίας σηματοδότησε και επέφερε πολλές προκλήσεις για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι παρέχουν τους τελευταίους μήνες τις υπηρεσίες τους υπό άκρως
ψυχοπιεστικές συνθήκες εργασίας.
Οι συνεχιζόμενες μεταβολές της καθημερινότητας σε συνδυασμό με τις ακραίες κοινωνικές αλλαγές, αναγάγουν την
προσαρμογή στις νέες συνθήκες της πανδημίας σε μια πολύ
σκληρή ψυχοσωματική διαδικασία. Ο φόβος της νόσησης, τη
μη μετάδοσης του ιού στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, η περιορισμένη υγειονομική προστασία, αλλά και
άμεσες συνέπειες, όπως η απώλεια εργασίας, η κοινωνική
απομόνωση και η διαχείριση των ψυχοπιεστικών συναισθημάτων όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, το οποίο
μερικές φορές δεν είναι σε θέση να αποχαιρετήσει, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ψυχική υγεία τόσο των επαγγελματιών υγείας αλλά και των πολιτών. Επίσης η περιορισμένη
πρόσβαση σε ποιοτική, προσιτή υγειονομική περίθαλψη στον
κόσμο πριν από την πανδημία, και ιδιαίτερα σε ανθρωπιστι-

κές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και
συγκρούσεων, μειώθηκε περαιτέρω λόγω
του COVID-19, καθώς η πανδημία διέκοψε
πολλές υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο. Πρωταρχική αίτια ήταν η μόλυνση και
ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού, ενώ περαιτέρω εμπόδια αποτέλεσαν η μετατροπές
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εγκαταστάσεις φροντίδας για
άτομα με COVID-19.
Δεδομένης της παρατεταμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
αναμένεται ότι η ανάγκη για ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη θα αυξηθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες
και χρόνια. Η επένδυση σε προγράμματα ψυχικής υγείας σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα οποία έχουν ήδη υποστεί χρόνια χρόνιας υποχρηματοδότησης, είναι πλέον πιο σημαντικά
από ποτέ. Σύμφωνα με τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή του
Π.Ο.Υ. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus «Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο να έρθει
μαζί και να αρχίσει να αποκαθιστά την ιστορική παραμέληση
της ψυχικής υγείας, καθώς βλέπουμε ήδη τις συνέπειες της
πανδημίας COVID-19 στην ψυχική ευεξία των ανθρώπων, και
αυτή είναι μόνο η αρχή. Αν δεν αναλάβουμε σοβαρές δεσμεύσεις για την αύξηση των επενδύσεων στην ψυχική υγεία αυτή
τη στιγμή, οι συνέπειες για την υγεία, τις κοινωνικές και οικονομικές θα είναι εκτεταμένες». Γι’ αυτό ο στόχος της φετινής
εκστρατείας της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας είναι η
αύξηση των επενδύσεων στην ψυχική υγεία.
Σε ότι αφορά τη χώρα μας, η ανάγκη για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Επίσης η ανάπτυξη και η αναδιοργάνωση όλου
του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε
όλα τα επίπεδα κρίνεται απολύτως αναγκαία, ώστε όλοι οι πολίτες να λαμβάνουν τις αρμόζουσες υπηρεσίες ψυχικές υγείας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής:
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού 2020

Ο

Ο μήνας Οκτώβριος έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (W.H.O.), ως Μήνας Ευαισθητοποίησης για
τον Καρκίνο του Μαστού και η 25η Οκτωβρίου έχει θεσμοθετηθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μα-

στού. Πρόκειται για μια ετήσια εκστρατεία για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Ο στόχος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι να καταδείξει ότι η ζωή
κάθε γυναίκας είναι σημαντική και να διασφαλίσει ότι κάθε
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γυναίκα έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, τον έλεγχο, τη θεραπεία, την υποστήριξη και την ελπίδα.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Καρκίνο (ECIS),
στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερες
από 350.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και σχεδόν 92.000 θάνατοι από καρκίνο του μαστού ετησίως.
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός καρκίνος και ο δεύτερος πιο θανατηφόρος καρκίνος στις
γυναίκες.
Φέτος, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει ανάγκη εστίασης στον
καρκίνο του μαστού. Στην Ευρώπη αναμένεται να πεθάνουν
από καρκίνο του μαστού 92.000 γυναίκες ενώ στην Ελλάδα
περισσότερες από 2.300 μέσα στο 2020. Εάν δεν αναληφθεί
δράση, και με την πανδημία COVID-19 να δημιουργεί χάος σε
όλο τον κόσμο, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον αντίκτυπο
αυτής της πανδημίας στους ασθενείς με καρκίνο του μαστού.
Οι ειδικοί προβλέπουν ότι οι καθυστερήσεις που σχετίζονται
με την πανδημία στη διάγνωση και τη διακοπή της θεραπείας,
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 10.000 επιπλέον θανάτους
από καρκίνο του μαστού και καρκίνο του παχέος εντέρου τα
επόμενα δέκα χρόνια (NCI). Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν
ότι ήδη κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών της πανδημίας COVID-19, οι μαστογραφίες διάγνωσης και διαλογής
έχουν μειωθεί πάνω από 80%. Επίσης, υπήρξε μείωση κατά
50% των επισκέψεων σε γιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας. Όλα τα προαναφερόμενα, καθώς και οι καθυστερήσεις στις διαγνωστικές εξετάσεις και στις ιατρικές επισκέψεις
είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο στους καρκινοπαθείς. Τώρα,
περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια για
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να λάβουν φροντίδα, να εξακολουθούν
να λαμβάνουν τη θεραπεία τους και να
έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες. Η φετινή εκστρατεία έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, να ενθαρρύνει την έρευνα προς τη
σωστή κατεύθυνση και να εφαρμόσει
προγράμματα κοινοτικής φροντίδας που
έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν υποστήριξη και φροντίδα σε ασθενείς με
καρκίνο του μαστού. Ο στόχος είναι να σωθούν ανθρώπινες
ζωές και να διασφαλιστεί ότι κάθε γυναίκα έχει υποστήριξη
και φροντίδα όταν τη χρειάζεται.
Ο Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής της
Ε.Ν.Ε., στο πλαίσιο του Εθνικού Μήνα Ενημέρωσης για τον
Καρκίνο του Μαστού, αλλά και των επιστημονικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των μελών του, ενθαρρύνει και παροτρύνει ολόκληρο το γυναικείο πληθυσμό να ενημερώνεται
τεκμηριωμένα και να πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες προληπτικές εξετάσεις, καθώς η διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε πρώιμα στάδια οδηγεί στην πληρέστερη αντιμετώπισή
του, μέχρι και στην πλήρη ίαση. Παράλληλα καλεί όλους τους
Νοσηλευτές, ως πρεσβευτές και προασπιστές της Δημόσιας
Υγείας, να γίνουν αρωγοί στην ενημέρωση του κοινωνικού
συνόλου για τον καρκίνο του μαστού, ώστε να ευαισθητοποιήσουν και να εξελίξουν περαιτέρω την κουλτούρα της πρόληψης, της αγωγής και της προαγωγής της υγείας στο σύνολο
των πολιτών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

1η Διαδικτυακή Ημερίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Νοσηλευτική Εκπαίδευση: Οι
προοπτικές του μέλλοντος»

Σ

Στις 02 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε
η 1η Διαδικτυακή Ημερίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, με θέμα: «Νοσηλευτική
Εκπαίδευση: Οι προοπτικές του μέλλοντος», η οποία τελούσε υπό την αιγίδα
της Ε.Ν.Ε..
Στην ημερίδα συμμετείχαν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και κλινικοί επιστήμονες από το χώρο της
υγείας, οι οποίοι μέσα από τις ομιλίες τους, ανέπτυξαν ενδελε-

χώς όλες τις προοπτικές ανάπτυξης
της νοσηλευτικής επιστήμης, από το
προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, την
εξειδικευμένη νοσηλευτική εκπαίδευση μέχρι την προηγμένη εφαρμογή της κλινικής νοσηλευτικής.
Περισσότεροι από 700 νοσηλευτές,
φοιτητές νοσηλευτικής και επαγγελματίες υγείας, συμμετείχαν στις εργασίες της Ημερίδας
μέσω διαδικτύου, γεγονός το οποίο αναδεικνύει την ακόρεστη
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θέληση για συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση, με απώτερο σκοπό την παράλληλη εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης με την κλινική πρακτική, έχοντας κοινό παρανομαστή την
βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας. Το άρτια δομημένο επιστημονικό πρόγραμμα αποτέλεσε αφενός το εφαλτήριο, ώστε
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να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον
των συμμετεχόντων και αφετέρου να
θέσει υψηλότερα τον πήχη, για την
επόμενη επιστημονική ημερίδα.
Η Ε.Ν.Ε., συγχαίρει όλα τα μέλη της
Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την «ασφαλή» και άψογη
διοργάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης και δηλώνει αρωγός σε
όλες τις μελλοντικές επιστημονικές
δραστηριότητες τόσο του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, όσο και όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής πανελλαδικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαδικτυακή Διεπιστημονική Ημερίδα για την
Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας 2020

Σ

Στις 12 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε από το αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, η Διαδικτυακή Διεπιστημονική Ημερίδα
για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας 2020, με κύριο
σύνθημα: «MyCare, MyComfort», η
συνδιοργανώθηκε από το 3ο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε., το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και τον Επιστημονικό Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε., υπό την αιγίδα της Ε.Ν.Ε..
Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν περισσότεροι από
350 νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας.
Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχαν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και κλινικοί επιστήμονες από το χώρο της ανακουφιστικής φροντίδας, πανελλαδικά (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Λάρισα), οι οποίοι μέσα από τις εισηγήσεις τους,
ανέπτυξαν με σαφήνεια όλες τις πτυχές της ανακουφιστικής
φροντίδας, μεταδίδοντας το μήνυμα, ότι το δικαίωμα στην
ανακουφιστική φροντίδα είναι θεμελιώδες και καθολικό για
όλους τους χρόνιους πάσχοντες και για τις οικογένειες τους.
Επίσης αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η αναγκαιότητα της ανάπτυξης δομών ανακουφιστικής φροντίδας
σε πανελλήνια εμβέλεια, ενώ παράλληλα αναδείχτηκε το ση-

μαντικό έργο των συλλόγων εθελοντών. Από τα συμπεράσματα της ημερίδας προέκυψε ότι η νοσηλευτική
επιστήμη εξελίσσεται σταδιακά προς
την κατεύθυνση της εξειδικευμένης
εκπαίδευσης προς την ανακουφιστική νοσηλευτική φροντίδα, τόσο σε
προπτυχιακό – μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο νοσηλευτικής
εξειδίκευσης.
Η Ε.Ν.Ε., συγχαίρει όλα τα μέλη της Επιστημονικής – Οργανωτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο του 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. και τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για την
«ασφαλή» και άψογη διοργάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης, δηλώνοντας αρωγός σε όλες τις μελλοντικές επιστημονικές δραστηριότητες, όλων των Περιφερειακών Τμημάτων της
και των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Ιδιαιτέρως
δε, συγχαίρει όλα τα μέλη του Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής για τη συνεχή και ανιδιοτελή επιστημονική προσφορά τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Κ.Υ.Α.Δ.Α.: Πρόσληψη 5 Τ.Ε. Νοσηλευτών για
την κάλυψη αναγκών

Σ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (5 Τ.Ε.
Νοσηλευτών) για την κάλυψη αναγκών του
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην
Αθήνα Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία
του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του
Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδε-

κα (12) μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο
ΑΣΕΠ – ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, μόνο
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: smekyada@athens.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 21/10/2020 μέχρι 30/10/2020
Αναλυτικά
η
προκήρυξη:
cityofathens.gr/node/35566

http://www.

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Ειδική πρόσκληση
για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη
λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος
2020-2021 (Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25)

Τ

Το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών
θέσεων εκπαιδευτικών και
μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του
ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄)
καλεί με την αριθ. 147612/
E4/29-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7) ειδική πρόσκληση
τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄και Γ2΄ υποψήφιων μελών
ΕΕΠ-ΕΒΠ των αριθ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων
του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, να υποβάλουν
αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/)
για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2020-2021 σε:
Συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης
Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

(ΚΕΣΥ)
Σχολική μονάδα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στα 3 παραρτήματα της
παρούσας πρόσκλησης, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει
αίτηση-δήλωση προτίμησης
περιοχών στο πλαίσιο της αριθ. 105899/Ε4/13-8-2020 (ΑΔΑ:
90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ) εγκυκλίου-πρόσκλησης. Περαιτέρω όροι
και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Παρασκευή 30/10/2020 έως
και την Τρίτη 3/11/2020. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων
είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω
ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr/).
Αναλυτικά η πρόσκληση: https://www.minedu.gov.gr/
news/46842-29-10-20-eidiki-prosklisi-gia-ypovoli-aitisisdilosis-protimisis-gia-tin-kalypsi-leitourgikon-kenontheseon-melon-eep-kai-evp-stin-protovathmia-kaidefterovathmia-ekpaidefsi-kata-to-sxoliko-etos-2020-2021
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Τ

Προσλήψεις Νοσηλευτών (Ι.Δ.Ο.Χ. 8
μηνών) στην Ελληνική Αστυνομία

Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (2 Νοσηλευτές Τ.Ε.): http://www.astynomia.gr/images/stories/2020/
prokirikseis20/09102020-anakoinosi_komotini.pdf
Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου (1 Νοσηλευτής
Τ.Ε.): http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_conte
nt&lang=%27..%27&perform=view&id=97851&Itemid=2398&

Ο

lang=
Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου (1 Νοσηλευτής Τ.Ε.):
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&
lang=%27..%27&perform=view&id=97809&Itemid=2398&la
ng=

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Εξετάσεις Πιστοποίησης
Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών
Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την
παράταση υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης εκπαιδευτών
ενηλίκων για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης
της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021, έως
την Παρασκευή 13/11/2020
Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://www.eoppep.gr/index.php/

el/announcements/1517-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE
%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5
%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%
84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AC%
CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%
BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%C
E%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B
A%CF%89%CE%BD

Υπουργείο 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

