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Παράταση θητείας Οργάνων 
Διοίκησης της Ε.Ν.Ε.

17 Σεπτεμβρίου 2021: Εκλογές 
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ν.Ε. 

Οι Νοσηλευτές δίνουν «Ρυθμό» στην Υγεία: Κ. 
Πελέκη, Α. Γεωργούλα, Ε. Τρουπή, Α. Οικονόμου,Α. 
Κατσαριώτη, Α. Ροκκά,Π. Καρανίκου, Γ. Κολτσίδα, Α. 

Στασινή,Ε. Μαραγκού, Ε. Κωνσταντίνου, Β. Τσαρούχα,Σ. 
Γκέκα, Λ. Μπλέτσα: «Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής 
Δυναμικότητας: Η νέα πρόκληση για το Υγειονομικό 

Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

Υποχρεωτικότητα 
εμβολιασμού

Εμβολιασμός – Νοσηλευτικές Ειδικότητες

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση 
περί της αναστολής κανονικών αδειών

Υ.Α.: Δ1α/
Γ.Π.οικ.50933/13-08-2021 

(ΦΕΚ 3794/Β/2021) – Διαδικασία 
και λόγοι απαλλαγής από την 

υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό
& Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο: 

Β’ Ανακοίνωση

Εποικοδομητική η συνάντηση μεταξύ 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ε.Ν.Ε. και του Ε.Σ.Ν.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το Επιστημονικό 

Περιοδικό (Ε.Π.Ν.Ε.) της Ε.Ν.Ε.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών 

Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Νοσηλευτών ανά Υ.Πε.

Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.: Παροχή έκπτωσης 
από 5% έως 50% στα μέλη 

της Ε.Ν.Ε. για τη διαμονή τους 
σε συμβεβλημένα τουριστικά 

καταλύματα
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14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & 
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο:

Β’ Ανακοίνωση

Άδεια για συμμετοχή σε υβριδικό 
συνέδριο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το Επιστημονικό Περιοδικό (Ε.Π.Ν.Ε.) 

της Ε.Ν.Ε.

Ενημέρωση μελών Ε.Ν.Ε. για την υποβολή 
αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. 

στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.)
του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα)

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη τη Ε.Ν.Ε.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Συντονιστών και Αναπληρωτών 

Συντονιστών Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων 
Νοσηλευτών ανά Υ.Πε.

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: 
Μόνιμοι διορισμοί Νοσηλευτών Π.Ε. 87.02 

(Προκήρυξη 2ΓΕ/2019)

Οι Νοσηλευτές δίνουν «Ρυθμό»
στην Υγεία: «Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής 

Δυναμικότητας: Η νέα πρόκληση
για το Υγειονομικό Προσωπικό

των Ενόπλων Δυνάμεων»

Συνέχεια στη σελ. 03»

Συνέχεια στη σελ. 08»

Συνέχεια στη σελ. 10»

Συνέχεια στη σελ. 20»

Συνέχεια στη σελ. 09»

Συνέχεια στη σελ. 10»

Συνέχεια στη σελ. 10»

Συνέχεια στη σελ. 11»

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
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
Κοτζιά 16, 121 37 Περιστέρι,
Τ: 210 5718423, F: 210 5753246
e-mail: gavras@otenet.g

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.
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Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ |

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’ |

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ |

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |

ΤΑΜΙΑΣ |

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |

ΜΕΛΗ |

 

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΗΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νοσηλευτικής
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Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.08.2020 
(ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ), με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορω-
νοϊού», σας ενημερώνουμε ότι, η επικοινωνία και εξυπηρέτη-
ση 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 & Πελοποννή-
σου: 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 επισκε-
φθεί 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 προστα-
σίας 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

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

Σ
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Κ αι φέτος, Κυρίες και Κύριοι, σε πείσμα των καιρών, πιστεύουμε 
ότι, το «14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στην όμορφη  νύφη του 

Θερμαϊκού  από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου στο «Capsis 
Ηοtel Thessaloniki», θα αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για μια επωφε-
λή και εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση που θα δικαιώσει τις 
προσδοκίες μας.

Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, 
θεσμός πλέον στο χώρο της Υγείας, θα είναι η κοιτίδα παρουσίασης 
των νεότερων δεδομένων ως προς το κλινικό και επιστημονικό επί-
πεδο στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς και θα αποτελέσει μια μοναδική 
ευκαιρία ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε νέες πρακτικές ως προς 
τις εξελίξεις στο χώρο της Νοσηλευτικής.

Στόχος του συνεδρίου μας είναι, οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα 
των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις. 
Η τεχνολογική εξέλιξη και η ραγδαία παραγωγή της γνώσης είναι δύο στοιχεία που ο νο-
σηλευτής οφείλει να παρακολουθεί παράλληλα για να ασκήσει αποτελεσματικά τη Νοση-
λευτική επιστήμη. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές με ισχυρή 
αυτοεκτίμηση, κριτική και συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το 
νοσηλευτικό επάγγελμα. 

Αδήριτη ανάγκη λοιπόν, η ενεργή συμμετοχή όλων μας, ώστε να αναδειχθεί το εξαιρετι-
κά μεγάλο και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο το 
οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Το οφείλουμε, σ’ όλους εκεί-
νους που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια και όραμα για να μπορεί η Ένωσή μας 
να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της. 

Φιλοδοξούμε, ότι και το 14ο συνέδριό μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα συμβάλλει τόσο 
στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών και λύσεων των θεμάτων 
που ενδιαφέρουν όλους μας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα στο σύνολό της. Η μεγάλη 
επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και παρότρυνση για τους 
συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους εργασίες για τη διεξαγωγή 
ενός ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου.

Παρόντες και οι φοιτητές της νοσηλευτικής, όπου δεν αρκεί να εμπλέκονται μόνο στη δια-
δικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας 
της νέας γνώσης. Σημείο αναφοράς αποτελεί το πρωτοφανές ενδιαφέρον των συναδέλ-
φων για τη συμμετοχή τους στην οργανωτική επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα 

Καλωσόρισμα Προέδρου Ε.Ν.Ε. 
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Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτι-
κό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε., βρίσκεται προ των πυλών και η πόλη 
της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να υποδεχτεί με θέρμη όλους 
τους Νοσηλευτές, τους Φοιτητές Νοσηλευτικής και τους Επαγ-
γελματίες Υγείας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά κι από Ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Η επιστροφή του συνεδρίου έξι χρόνια μετά, 
στη «Νύμφη» του Θερμαϊκού, θα αποτελέσει εκ νέου το σημείο 
αναφοράς στα Νοσηλευτικά δρώμενα της χώρας, όπως ορίζει η 
παράδοση των ετήσιων συνεδρίων της Ε.Ν.Ε.

Οι Νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανέδειξαν τη Νο-
σηλευτική Επιστήμη, εξαργυρώνοντας στο έπακρο τις κοινωνι-
κές επιταγές, παρέχοντας εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε όλους τους συμπολίτες 
μας, κάτω από αντίξοες εργασιακές και έντονα ψυχοσυναισθηματικές συνθήκες. Έχοντας  
στην επιστημονική φαρέτρα τους όλη την εμπειρία της πανδημικής κρίσης, αλλά και όλων 
των νεότερων εξελίξεων στη Νοσηλευτική Επιστήμη σε κλινικό και ακαδημαϊκό επίπε-
δο, θα κατακλύσουν το επιστημονικό πρόγραμμα του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού & 
Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ε.Ν.Ε. με ερευνητικές μελέτες, ανασκοπι-
κές εργασίες, διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια, μέσα από τα οποία θα μεταλαμπαδεύσουν 
και θα μοιραστούν την αποκτηθείσα γνώση, αναδεικνύοντας τη διεπιστημονική συνεργασία 
και εμπνέοντας τις νέες γενιές Νοσηλευτών, ώστε η επιστήμη, την οποία όλοι υπηρετούμε 
ανιδιοτελώς και άοκνα, να εξελίσσεται συνεχώς μέσα από την καινοτομία και την εφαρμογή 
προηγμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης.   

«Οι Νοσηλευτές ηγούνται και καθορίζουν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης» και το 
γεγονός αυτό θα αποτυπωθεί ευκρινώς στο μεγαλύτερο Νοσηλευτικό Συνέδριο της χώρας. 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης ανέκαθεν αποτελούσε κομβικό σημείο συνάντησης πολιτισμών, 
το ίδιο θα αποτελέσει και το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. για όλους τους Νοσηλευτές. 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Καλωσόρισμα Προέδρου Οργανωτικής  Επιτροπής Συνεδρίου
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πραγματοποιηθούν διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά μαθή-
ματα και παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων. 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, ενωμένοι 
και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης νοσηλευτικής επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, μέσα από μία ισχυρή επιστημονική και κοινωνική συνάθροιση, που θα 
υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι οι Νοσηλευτές, μπορούν και θέλουν το καλύτερο. Δίνουμε 
το δυναμικό παρόν το Σεπτέμβριο, συζητάμε, καταθέτουμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και 
απόψεις.

Ευχαριστώ θερμά τους εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, διεπιστημονικής, τιμητικής, διε-
θνούς και τοπικής οργανωτικής και συντονιστικής επιτροπής, που συμμετέχουν και συνεισφέ-
ρουν για άλλη μία χρονιά στο μεγαλύτερο Συνέδριο Νοσηλευτικής της χώρας.

Θα σας περιμένουμε με χαρά κοντά μας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης
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Η πόλη της Θεσσαλονίκης από τις  30.09.21 έως 03.10.21, φι-
λοξενεί το 14ο Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Αν και πολύ πρόσφατα 

η  Θεσσαλονίκη  δοκιμάστηκε έντονα  από   την πανδημία COVID 
- 19, μέσα από την ιστορική ικανότητα της να αναγεννάται,  προ-
ετοιμάζεται για  τις προκλήσεις  της  μετά COVID - 19 εποχής. 

Φιλική, όμορφη και διαχρονικά ελκυστική, αποτελεί την πύλη 
για μερικά από τα πιο συναρπαστικά μέρη της Βόρειας Ελλά-
δας, αλλά ταυτόχρονα και ένα αξιόλογο προορισμό από μόνη 
της. Γνωστή για τη νεανική της ενέργεια και τις καινοτόμες ιδέες 
αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τις εργασίες του 14ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου των Νοσηλευτών. Πρόκειται για ένα  συνέδριο 
ορόσημο για την επιστήμη και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής μέσα από  την μεταμορφω-
τική εμπειρία της πανδημίας COVID - 19. 

Σας περιμένουμε να λάβετε μέρος παρουσιάζοντας και παρακολουθώντας  τις τελευταίες 
εξελίξεις στην επιστήμη και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα 
μια μοναδική εμπειρία διαμονής στην όμορφη πόλη του Θερμαϊκού. 

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Δρ. Χριστίνα Δημόνη 

Καλωσόρισμα Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου 
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Κ αι φέτος, Κυρίες και Κύριοι, σε πείσμα των καιρών, πιστεύουμε 
ότι, το «14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στην όμορφη  νύφη του 

Θερμαϊκού  από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου στο «Capsis 
Ηοtel Thessaloniki», θα αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για μια επωφε-
λή και εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση που θα δικαιώσει τις 
προσδοκίες μας.

Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, 
θεσμός πλέον στο χώρο της Υγείας, θα είναι η κοιτίδα παρουσίασης 
των νεότερων δεδομένων ως προς το κλινικό και επιστημονικό επί-
πεδο στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς και θα αποτελέσει μια μοναδική 
ευκαιρία ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε νέες πρακτικές ως προς 
τις εξελίξεις στο χώρο της Νοσηλευτικής.

Στόχος του συνεδρίου μας είναι, οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα 
των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις. 
Η τεχνολογική εξέλιξη και η ραγδαία παραγωγή της γνώσης είναι δύο στοιχεία που ο νο-
σηλευτής οφείλει να παρακολουθεί παράλληλα για να ασκήσει αποτελεσματικά τη Νοση-
λευτική επιστήμη. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές με ισχυρή 
αυτοεκτίμηση, κριτική και συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το 
νοσηλευτικό επάγγελμα. 

Αδήριτη ανάγκη λοιπόν, η ενεργή συμμετοχή όλων μας, ώστε να αναδειχθεί το εξαιρετι-
κά μεγάλο και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο το 
οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Το οφείλουμε, σ’ όλους εκεί-
νους που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια και όραμα για να μπορεί η Ένωσή μας 
να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της. 

Φιλοδοξούμε, ότι και το 14ο συνέδριό μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα συμβάλλει τόσο 
στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών και λύσεων των θεμάτων 
που ενδιαφέρουν όλους μας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα στο σύνολό της. Η μεγάλη 
επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και παρότρυνση για τους 
συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους εργασίες για τη διεξαγωγή 
ενός ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου.

Παρόντες και οι φοιτητές της νοσηλευτικής, όπου δεν αρκεί να εμπλέκονται μόνο στη δια-
δικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας 
της νέας γνώσης. Σημείο αναφοράς αποτελεί το πρωτοφανές ενδιαφέρον των συναδέλ-
φων για τη συμμετοχή τους στην οργανωτική επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα 

Καλωσόρισμα Προέδρου Ε.Ν.Ε. 
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Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτι-
κό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε., βρίσκεται προ των πυλών και η πόλη 
της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να υποδεχτεί με θέρμη όλους 
τους Νοσηλευτές, τους Φοιτητές Νοσηλευτικής και τους Επαγ-
γελματίες Υγείας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά κι από Ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Η επιστροφή του συνεδρίου έξι χρόνια μετά, 
στη «Νύμφη» του Θερμαϊκού, θα αποτελέσει εκ νέου το σημείο 
αναφοράς στα Νοσηλευτικά δρώμενα της χώρας, όπως ορίζει η 
παράδοση των ετήσιων συνεδρίων της Ε.Ν.Ε.

Οι Νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανέδειξαν τη Νο-
σηλευτική Επιστήμη, εξαργυρώνοντας στο έπακρο τις κοινωνι-
κές επιταγές, παρέχοντας εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε όλους τους συμπολίτες 
μας, κάτω από αντίξοες εργασιακές και έντονα ψυχοσυναισθηματικές συνθήκες. Έχοντας  
στην επιστημονική φαρέτρα τους όλη την εμπειρία της πανδημικής κρίσης, αλλά και όλων 
των νεότερων εξελίξεων στη Νοσηλευτική Επιστήμη σε κλινικό και ακαδημαϊκό επίπε-
δο, θα κατακλύσουν το επιστημονικό πρόγραμμα του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού & 
Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ε.Ν.Ε. με ερευνητικές μελέτες, ανασκοπι-
κές εργασίες, διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια, μέσα από τα οποία θα μεταλαμπαδεύσουν 
και θα μοιραστούν την αποκτηθείσα γνώση, αναδεικνύοντας τη διεπιστημονική συνεργασία 
και εμπνέοντας τις νέες γενιές Νοσηλευτών, ώστε η επιστήμη, την οποία όλοι υπηρετούμε 
ανιδιοτελώς και άοκνα, να εξελίσσεται συνεχώς μέσα από την καινοτομία και την εφαρμογή 
προηγμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης.   

«Οι Νοσηλευτές ηγούνται και καθορίζουν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης» και το 
γεγονός αυτό θα αποτυπωθεί ευκρινώς στο μεγαλύτερο Νοσηλευτικό Συνέδριο της χώρας. 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης ανέκαθεν αποτελούσε κομβικό σημείο συνάντησης πολιτισμών, 
το ίδιο θα αποτελέσει και το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. για όλους τους Νοσηλευτές. 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Καλωσόρισμα Προέδρου Οργανωτικής  Επιτροπής Συνεδρίου
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πραγματοποιηθούν διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά μαθή-
ματα και παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων. 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, ενωμένοι 
και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης νοσηλευτικής επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, μέσα από μία ισχυρή επιστημονική και κοινωνική συνάθροιση, που θα 
υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι οι Νοσηλευτές, μπορούν και θέλουν το καλύτερο. Δίνουμε 
το δυναμικό παρόν το Σεπτέμβριο, συζητάμε, καταθέτουμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και 
απόψεις.

Ευχαριστώ θερμά τους εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, διεπιστημονικής, τιμητικής, διε-
θνούς και τοπικής οργανωτικής και συντονιστικής επιτροπής, που συμμετέχουν και συνεισφέ-
ρουν για άλλη μία χρονιά στο μεγαλύτερο Συνέδριο Νοσηλευτικής της χώρας.

Θα σας περιμένουμε με χαρά κοντά μας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης
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Η πόλη της Θεσσαλονίκης από τις  30.09.21 έως 03.10.21, φι-
λοξενεί το 14ο Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Αν και πολύ πρόσφατα 

η  Θεσσαλονίκη  δοκιμάστηκε έντονα  από   την πανδημία COVID 
- 19, μέσα από την ιστορική ικανότητα της να αναγεννάται,  προ-
ετοιμάζεται για  τις προκλήσεις  της  μετά COVID - 19 εποχής. 

Φιλική, όμορφη και διαχρονικά ελκυστική, αποτελεί την πύλη 
για μερικά από τα πιο συναρπαστικά μέρη της Βόρειας Ελλά-
δας, αλλά ταυτόχρονα και ένα αξιόλογο προορισμό από μόνη 
της. Γνωστή για τη νεανική της ενέργεια και τις καινοτόμες ιδέες 
αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τις εργασίες του 14ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου των Νοσηλευτών. Πρόκειται για ένα  συνέδριο 
ορόσημο για την επιστήμη και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής μέσα από  την μεταμορφω-
τική εμπειρία της πανδημίας COVID - 19. 

Σας περιμένουμε να λάβετε μέρος παρουσιάζοντας και παρακολουθώντας  τις τελευταίες 
εξελίξεις στην επιστήμη και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα 
μια μοναδική εμπειρία διαμονής στην όμορφη πόλη του Θερμαϊκού. 

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Δρ. Χριστίνα Δημόνη 

Καλωσόρισμα Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου 
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Κ αι φέτος, Κυρίες και Κύριοι, σε πείσμα των καιρών, πιστεύουμε 
ότι, το «14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στην όμορφη  νύφη του 

Θερμαϊκού  από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου στο «Capsis 
Ηοtel Thessaloniki», θα αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για μια επωφε-
λή και εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση που θα δικαιώσει τις 
προσδοκίες μας.

Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, 
θεσμός πλέον στο χώρο της Υγείας, θα είναι η κοιτίδα παρουσίασης 
των νεότερων δεδομένων ως προς το κλινικό και επιστημονικό επί-
πεδο στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς και θα αποτελέσει μια μοναδική 
ευκαιρία ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε νέες πρακτικές ως προς 
τις εξελίξεις στο χώρο της Νοσηλευτικής.

Στόχος του συνεδρίου μας είναι, οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα 
των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις. 
Η τεχνολογική εξέλιξη και η ραγδαία παραγωγή της γνώσης είναι δύο στοιχεία που ο νο-
σηλευτής οφείλει να παρακολουθεί παράλληλα για να ασκήσει αποτελεσματικά τη Νοση-
λευτική επιστήμη. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές με ισχυρή 
αυτοεκτίμηση, κριτική και συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το 
νοσηλευτικό επάγγελμα. 

Αδήριτη ανάγκη λοιπόν, η ενεργή συμμετοχή όλων μας, ώστε να αναδειχθεί το εξαιρετι-
κά μεγάλο και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο το 
οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Το οφείλουμε, σ’ όλους εκεί-
νους που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια και όραμα για να μπορεί η Ένωσή μας 
να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της. 

Φιλοδοξούμε, ότι και το 14ο συνέδριό μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα συμβάλλει τόσο 
στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών και λύσεων των θεμάτων 
που ενδιαφέρουν όλους μας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα στο σύνολό της. Η μεγάλη 
επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και παρότρυνση για τους 
συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους εργασίες για τη διεξαγωγή 
ενός ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου.

Παρόντες και οι φοιτητές της νοσηλευτικής, όπου δεν αρκεί να εμπλέκονται μόνο στη δια-
δικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας 
της νέας γνώσης. Σημείο αναφοράς αποτελεί το πρωτοφανές ενδιαφέρον των συναδέλ-
φων για τη συμμετοχή τους στην οργανωτική επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα 

Καλωσόρισμα Προέδρου Ε.Ν.Ε. 
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Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτι-
κό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε., βρίσκεται προ των πυλών και η πόλη 
της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να υποδεχτεί με θέρμη όλους 
τους Νοσηλευτές, τους Φοιτητές Νοσηλευτικής και τους Επαγ-
γελματίες Υγείας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά κι από Ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Η επιστροφή του συνεδρίου έξι χρόνια μετά, 
στη «Νύμφη» του Θερμαϊκού, θα αποτελέσει εκ νέου το σημείο 
αναφοράς στα Νοσηλευτικά δρώμενα της χώρας, όπως ορίζει η 
παράδοση των ετήσιων συνεδρίων της Ε.Ν.Ε.

Οι Νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανέδειξαν τη Νο-
σηλευτική Επιστήμη, εξαργυρώνοντας στο έπακρο τις κοινωνι-
κές επιταγές, παρέχοντας εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε όλους τους συμπολίτες 
μας, κάτω από αντίξοες εργασιακές και έντονα ψυχοσυναισθηματικές συνθήκες. Έχοντας  
στην επιστημονική φαρέτρα τους όλη την εμπειρία της πανδημικής κρίσης, αλλά και όλων 
των νεότερων εξελίξεων στη Νοσηλευτική Επιστήμη σε κλινικό και ακαδημαϊκό επίπε-
δο, θα κατακλύσουν το επιστημονικό πρόγραμμα του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού & 
Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ε.Ν.Ε. με ερευνητικές μελέτες, ανασκοπι-
κές εργασίες, διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια, μέσα από τα οποία θα μεταλαμπαδεύσουν 
και θα μοιραστούν την αποκτηθείσα γνώση, αναδεικνύοντας τη διεπιστημονική συνεργασία 
και εμπνέοντας τις νέες γενιές Νοσηλευτών, ώστε η επιστήμη, την οποία όλοι υπηρετούμε 
ανιδιοτελώς και άοκνα, να εξελίσσεται συνεχώς μέσα από την καινοτομία και την εφαρμογή 
προηγμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης.   

«Οι Νοσηλευτές ηγούνται και καθορίζουν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης» και το 
γεγονός αυτό θα αποτυπωθεί ευκρινώς στο μεγαλύτερο Νοσηλευτικό Συνέδριο της χώρας. 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης ανέκαθεν αποτελούσε κομβικό σημείο συνάντησης πολιτισμών, 
το ίδιο θα αποτελέσει και το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. για όλους τους Νοσηλευτές. 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Καλωσόρισμα Προέδρου Οργανωτικής  Επιτροπής Συνεδρίου
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πραγματοποιηθούν διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά μαθή-
ματα και παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων. 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, ενωμένοι 
και σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης νοσηλευτικής επαγ-
γελματικής ανάπτυξης, μέσα από μία ισχυρή επιστημονική και κοινωνική συνάθροιση, που θα 
υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι οι Νοσηλευτές, μπορούν και θέλουν το καλύτερο. Δίνουμε 
το δυναμικό παρόν το Σεπτέμβριο, συζητάμε, καταθέτουμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και 
απόψεις.

Ευχαριστώ θερμά τους εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, διεπιστημονικής, τιμητικής, διε-
θνούς και τοπικής οργανωτικής και συντονιστικής επιτροπής, που συμμετέχουν και συνεισφέ-
ρουν για άλλη μία χρονιά στο μεγαλύτερο Συνέδριο Νοσηλευτικής της χώρας.

Θα σας περιμένουμε με χαρά κοντά μας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης
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Η πόλη της Θεσσαλονίκης από τις  30.09.21 έως 03.10.21, φι-
λοξενεί το 14ο Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Αν και πολύ πρόσφατα 

η  Θεσσαλονίκη  δοκιμάστηκε έντονα  από   την πανδημία COVID 
- 19, μέσα από την ιστορική ικανότητα της να αναγεννάται,  προ-
ετοιμάζεται για  τις προκλήσεις  της  μετά COVID - 19 εποχής. 

Φιλική, όμορφη και διαχρονικά ελκυστική, αποτελεί την πύλη 
για μερικά από τα πιο συναρπαστικά μέρη της Βόρειας Ελλά-
δας, αλλά ταυτόχρονα και ένα αξιόλογο προορισμό από μόνη 
της. Γνωστή για τη νεανική της ενέργεια και τις καινοτόμες ιδέες 
αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τις εργασίες του 14ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου των Νοσηλευτών. Πρόκειται για ένα  συνέδριο 
ορόσημο για την επιστήμη και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής μέσα από  την μεταμορφω-
τική εμπειρία της πανδημίας COVID - 19. 

Σας περιμένουμε να λάβετε μέρος παρουσιάζοντας και παρακολουθώντας  τις τελευταίες 
εξελίξεις στην επιστήμη και το επάγγελμα της Νοσηλευτικής, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα 
μια μοναδική εμπειρία διαμονής στην όμορφη πόλη του Θερμαϊκού. 

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Δρ. Χριστίνα Δημόνη 

Καλωσόρισμα Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

// Γεροντολογική Νοσηλευτική

// Δεοντολογία – Βιοηθική 

// Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία 

// Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

// Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

// Επείγουσα Νοσηλευτική

// Καρδιολογική Νοσηλευτική

// Κοινοτική Νοσηλευτική 

// Νευρολογική Νοσηλευτική

// Νεφρολογική Νοσηλευτική 

// Νομικά & Επαγγελματικά Θέματα 

// Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας 

// Νοσηλευτική Αποκατάστασης 

// Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας

// Νοσηλευτική Λοιμώξεων 

// Νοσηλευτική μαζικών καταστροφών 

// Νοσηλευτική ΜΕΘ - Νοσηλευτική Μητρότητας - Γυναικολογική Νοσηλευτική

// Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της εργασίας 

// Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

// Ογκολογική Νοσηλευτική 

// Παθολογική Νοσηλευτική

// Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική 

// Πληροφορική της Υγείας

// Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

// Χειρουργική Νοσηλευτική
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Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρ-
ση των εργασιών.

Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από 
την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απα-
ντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική 
επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλεκτρονικό φάκελο των 
περιλήψεων και της μη ένταξής της στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα.

Η συγγραφική ομάδα η οποία αναγράφεται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνη 
για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμ-
μετεχόντων ότι το περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο 
όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά 
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

Στην ανασκόπηση ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην 
ερευνητική εργασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται από την 
Επιστημονική Επιτροπή).

Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), 
αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηματική ανασκόπηση) καθώς και της 
περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ευδιάκριτες παραγράφους ως εξής:

• Εισαγωγή • Σκοπός • Μεθοδολογία • Αποτελέσματα • Συμπεράσματα                 
• Λέξεις κλειδιά (3 έως 5)

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντί-
στοιχος τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, 
Λέξεις- Κλειδιά.

Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- 
κλειδιά, τον τίτλο, τα ονόματα &τους φορείς).
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Προθεσμία υποβολής εργασιών:

Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021

Υποβολή Περίληψης μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρμας 
στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί on-line μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρί-
ου www.enne2021.gr στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 
την ορθή υποβολή της περίληψης. Η περίληψη της εργασίας υποβάλλεται ως επισυναπτό-
μενο αρχείο Word.

Περιλήψεις οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας και περιλήψεις οι 
οποίες αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικώς ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως τέσσερις (4) εργασίες ως κύριος συγγραφέ-
ας και μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε πέντε (5) εργασίες.

Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει 
ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγρα-
φή του στο Συνέδριο (μπορείτε να βρείτε τη φόρμα δελτίου εγγραφής στην ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου). Σε αντίθετη περίπτωση, η εργασία θα απορρίπτεται.

Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα 
αποστείλει, εντός διαστήματος πέντε ημερών, βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο αλ-
ληλογραφίας. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο 
τηλέφωνο 210 5244760.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικώς στους 
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς, έως τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021.
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Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 
2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά.

Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφο-
ποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γρα-
φή (bold) και κεντρική στοίχιση.

Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων. Τα ονόματα των 
συγγραφέων να είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία χωρίς έντονη γραφή 
(bold) με κεντρική στοίχιση και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέ-
χεια το επώνυμο 

π.χ. Αντώνιος Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος.

Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα 
αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγρα-
φέα π.χ. 

ΤΙΤΛΟΣ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»

2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Η επισήμανση ΠΕ, ΤΕ δε χρειάζεται να αναφέρεται.

Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπο-
γραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει π.χ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2 , Νικόλαος Αναγνώστου1

Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων.

To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανι-
στεί ολογράφως και σε παρένθεση η σύντμηση. Στο κείμενο δε θα περιλαμβάνονται πίνα-
κες, διαγράμματα ή εικόνες.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν 
πληροί τους παραπάνω όρους.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως 
η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία 
της εργασίας στην περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτι-
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// Νοσηλευτική Αποκατάστασης 

// Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Έρευνας

// Νοσηλευτική Λοιμώξεων 

// Νοσηλευτική μαζικών καταστροφών 

// Νοσηλευτική ΜΕΘ - Νοσηλευτική Μητρότητας - Γυναικολογική Νοσηλευτική

// Νοσηλευτική Υγιεινής και Ασφάλεια της εργασίας 

// Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

// Ογκολογική Νοσηλευτική 

// Παθολογική Νοσηλευτική

// Παιδιατρική/Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική 

// Πληροφορική της Υγείας

// Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

// Χειρουργική Νοσηλευτική
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Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρ-
ση των εργασιών.

Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από 
την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απα-
ντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική 
επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στον ηλεκτρονικό φάκελο των 
περιλήψεων και της μη ένταξής της στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα.

Η συγγραφική ομάδα η οποία αναγράφεται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνη 
για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμ-
μετεχόντων ότι το περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο 
όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά 
τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

Στην ανασκόπηση ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην 
ερευνητική εργασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται από την 
Επιστημονική Επιτροπή).

Η δομή της περίληψης πρωτογενούς ερευνητικής εργασίας (ποσοτικής ή ποιοτικής), 
αλλά και δευτερογενούς ερευνητικής εργασίας (συστηματική ανασκόπηση) καθώς και της 
περίληψης ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ευδιάκριτες παραγράφους ως εξής:

• Εισαγωγή • Σκοπός • Μεθοδολογία • Αποτελέσματα • Συμπεράσματα                 
• Λέξεις κλειδιά (3 έως 5)

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντί-
στοιχος τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, 
Λέξεις- Κλειδιά.

Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- 
κλειδιά, τον τίτλο, τα ονόματα &τους φορείς).
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Προθεσμία υποβολής εργασιών:

Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021

Υποβολή Περίληψης μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρμας 
στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί on-line μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρί-
ου www.enne2021.gr στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για 
την ορθή υποβολή της περίληψης. Η περίληψη της εργασίας υποβάλλεται ως επισυναπτό-
μενο αρχείο Word.

Περιλήψεις οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας και περιλήψεις οι 
οποίες αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικώς ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές.

Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως τέσσερις (4) εργασίες ως κύριος συγγραφέ-
ας και μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε πέντε (5) εργασίες.

Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει 
ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγρα-
φή του στο Συνέδριο (μπορείτε να βρείτε τη φόρμα δελτίου εγγραφής στην ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου). Σε αντίθετη περίπτωση, η εργασία θα απορρίπτεται.

Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα 
αποστείλει, εντός διαστήματος πέντε ημερών, βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο αλ-
ληλογραφίας. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο 
τηλέφωνο 210 5244760.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικώς στους 
υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς, έως τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021.
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Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 
2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά.

Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt., να είναι μορφο-
ποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γρα-
φή (bold) και κεντρική στοίχιση.

Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων. Τα ονόματα των 
συγγραφέων να είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία χωρίς έντονη γραφή 
(bold) με κεντρική στοίχιση και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέ-
χεια το επώνυμο 

π.χ. Αντώνιος Παπαδόπουλος και όχι Α. Παπαδόπουλος.

Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα 
αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης καθώς και στην πόλη του κάθε συγγρα-
φέα π.χ. 

ΤΙΤΛΟΣ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, ΜΕΘ, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»

2. Νοσηλεύτρια, MSc, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Η επισήμανση ΠΕ, ΤΕ δε χρειάζεται να αναφέρεται.

Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπο-
γραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει π.χ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2 , Νικόλαος Αναγνώστου1

Στο τέλος κάθε κειμένου θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των λέξεων.

To κείμενο μπορεί να περιέχει συντμήσεις, εφόσον την πρώτη φορά η φράση εμφανι-
στεί ολογράφως και σε παρένθεση η σύντμηση. Στο κείμενο δε θα περιλαμβάνονται πίνα-
κες, διαγράμματα ή εικόνες.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας αν δεν 
πληροί τους παραπάνω όρους.

Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως 
η επιθυμία των συγγραφέων, η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοτυπία 
της εργασίας στην περίπτωση επιλογής Προφορικής Ανακοίνωσης αλλά και οι οργανωτι-
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κές ανάγκες του Συνεδρίου.

Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης 
των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή 
που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επι-
πλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@enne2021.gr
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγ-
γραφείς δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και πολιτικές - πρακτικές και την 
ελληνική νομοθεσία.
Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέ-
ρονται τα ακόλουθα:

• Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελλη-
νικό ή ξένο επιστημονικό περιοδικό.

• Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους 
συγγραφείς.

• Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύ-
νη του σχεδιασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συμμετείχαν στη συλλογή και ανάλυση των 
δεδομένων. Όλοι οι συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας κλπ.

• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την 
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα, στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω μελέτη.

• ο ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο 
του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες τουεπιστημονι-
κού περιοδικού της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος: "Ελληνικό Περιοδικότης Νοσηλευτι-
κής Επιστήμης" τις οποίες οι συγγραφείς μπορούν να αναζητήσουν στηνιστοσελίδα: http://
journal-ene.gr/?page_id=24

Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:

• Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.

• Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητα τους.

• Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων 
προτάσεων.

• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.

• Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο 
συνέδριο.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και 
Επαγγελματικού¬ Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμοθέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού 
για τη βράβευση τεσσάρων εργασιών, για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1ο Βραβείο | Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας

2ο Βραβείο | Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης

3ο Βραβείο | Πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (E – Poster)

4ο Βραβείο | Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών

Προϋποθέσεις

• Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό 
και σύγχρονα δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέμα τους.

• Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του Ελληνικού 
Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης (http://journal-ene.gr/)

• Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Βράβευσης Εργασιών, δεν δύναται να συμμετέχουν 
σε υποψήφιες προς βράβευση εργασίες.

Υποβολή των Εργασιών 

Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις και θα πρέπει να αποστα-
λεί έως τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: abstracts@enne2021.gr

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών. Οι εργασίες θα 
βαθμολογηθούν με τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα καταταχθούν με βάση τη 
σειρά τους.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την 
απονομή θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων 
της βραβευμένης εργασίας.
Παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό 
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος, το οποίο με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του Υπουργεί-
ου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά με Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιό-
πιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή και βρίσκεται στη διαδικασία της αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρονι-
κές βάσεις δεδομένων.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των 
ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατι-
θέμενου χρόνου και χώρου.
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail για την αποδοχή, τον 
τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους. Στο πλαίσιο διεξαγωγής 
του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού συνεδρίου με υβριδικό τρόπο 
υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης της εργασίας της είτε με φυσική παρουσία, είτε δια-
δικτυακά.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα(10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσε-
ων, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.
Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Για δια ζώσης παρουσίαση:

Το αρχείο της παρουσίασης θα πρέπει να αποσταλεί έως και τις 20 Σεπτεμβρίου μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: abstracts@enne2021.gr
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κές ανάγκες του Συνεδρίου.

Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης 
των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή 
που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επι-
πλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abstracts@enne2021.gr
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγ-
γραφείς δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στις εθνικές και πολιτικές - πρακτικές και την 
ελληνική νομοθεσία.
Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του συγγραφέα, στην οποία θα αναφέ-
ρονται τα ακόλουθα:

• Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελλη-
νικό ή ξένο επιστημονικό περιοδικό.

• Δήλωση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους 
συγγραφείς.

• Αναφορά του είδους συμμετοχής κάθε συγγραφέα στην εργασία πχ ο ΑΠ είχε την ευθύ-
νη του σχεδιασμού της μελέτης, οι ΚΜ και ΛΠ συμμετείχαν στη συλλογή και ανάλυση των 
δεδομένων. Όλοι οι συγγραφείς συνέβαλαν στη συγγραφή της εργασίας κλπ.

• Γραπτή βεβαίωση άδειας (Αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης) διεξαγωγής της μελέτης από την 
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του φορέα, στον οποίο διεξήχθη η εν λόγω μελέτη.

• ο ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο 
του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία.

Το κείμενο θα είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες τουεπιστημονι-
κού περιοδικού της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος: "Ελληνικό Περιοδικότης Νοσηλευτι-
κής Επιστήμης" τις οποίες οι συγγραφείς μπορούν να αναζητήσουν στηνιστοσελίδα: http://
journal-ene.gr/?page_id=24

Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:

• Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.

• Η καινοτομία των μεθόδων και η καταλληλότητα τους.

• Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο της υγείας μέσω της διατύπωσης τεκμηριωμένων 
προτάσεων.

• Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.

• Η τελική αξιολόγηση της εργασίας θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εργασίας στο 
συνέδριο.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και 
Επαγγελματικού¬ Νοσηλευτικού Συνεδρίου θεσμοθέτησαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού 
για τη βράβευση τεσσάρων εργασιών, για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1ο Βραβείο | Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας

2ο Βραβείο | Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπησης

3ο Βραβείο | Πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (E – Poster)

4ο Βραβείο | Πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών

Προϋποθέσεις

• Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες οι συγγραφείς να έχουν συλλέξει ερευνητικό υλικό 
και σύγχρονα δεδομένα τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας για το θέμα τους.

• Η δομή των εργασιών να ακολουθεί τις οδηγίες για τους συγγραφείς του Ελληνικού 
Περιοδικού της Νοσηλευτικής Επιστήμης (http://journal-ene.gr/)

• Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Βράβευσης Εργασιών, δεν δύναται να συμμετέχουν 
σε υποψήφιες προς βράβευση εργασίες.

Υποβολή των Εργασιών 

Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις και θα πρέπει να αποστα-
λεί έως τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: abstracts@enne2021.gr

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγηση εργασιών

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών. Οι εργασίες θα 
βαθμολογηθούν με τη βοήθεια σταθμισμένης κλίμακας και θα καταταχθούν με βάση τη 
σειρά τους.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του συνεδρίου. Κατά την 
απονομή θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων 
της βραβευμένης εργασίας.
Παράλληλα με το βραβείο, οι τέσσερις καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν στο Ελληνικό 
Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης, το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος, το οποίο με την υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 - 7/8/2009 απόφαση του Υπουργεί-
ου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά με Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιό-
πιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή και βρίσκεται στη διαδικασία της αποδελτίωσης σε διεθνείς ηλεκτρονι-
κές βάσεις δεδομένων.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των 
ανακοινώσεων, είτε προφορικών είτε ηλεκτρονικά αναρτημένων, αναλόγως του διατι-
θέμενου χρόνου και χώρου.
Οι σύνεδροι που υπέβαλαν εργασία θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail για την αποδοχή, τον 
τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους. Στο πλαίσιο διεξαγωγής 
του 14ου Πανελλήνιου Επιστημονικού και Επαγγελματικού συνεδρίου με υβριδικό τρόπο 
υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης της εργασίας της είτε με φυσική παρουσία, είτε δια-
δικτυακά.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα(10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσε-
ων, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.
Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Για δια ζώσης παρουσίαση:

Το αρχείο της παρουσίασης θα πρέπει να αποσταλεί έως και τις 20 Σεπτεμβρίου μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: abstracts@enne2021.gr
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Για διαδικτυακή παρουσίαση

Για τη διαδικτυακή παρουσίαση, το αρχείο θα πρέπει να αποσταλεί έως και τις 20 Σεπτεμ-
βρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: abstracts@enne2021.gr. Θα σας 
αποσταλεί σύνδεσμος (link) για τη σύνδεση, στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του 
Συνεδρίου καθώς και αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ανάρτηση της παρουσίασής 
σας. 

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Power Point (.ppt ή .pptx) 
για τη δημιουργία της παρουσίασής σας.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E- poster)

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν η παρουσίαση των Ε-Poster θα γίνει ηλεκτρονικώς, 
χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησής τους στον χώρο.
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τη-
ρήσετε απαραιτήτως. Ένας τουλάχιστον από την συγγραφική ομάδα της κάθε εργασίας 
θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Poster σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της οργανωτικής επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση, τα Ε-Poster θα βρίσκονται αναρτημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου στη ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής (LetsCongress)στο πεδίο e-POSTERAREA.

Χρήσιμες πληροφορίες:

• Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημι-
ουργία της παρουσίασής σας. 

• Σχετικό υπόδειγμα e- Posterθα σας αποσταλεί μέσω e-mail και θα αναρτηθεί στην επί-
σημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

• Το αρχείο PowerPoint (.ppt ή .pptx) της παρουσίασής σας θα πρέπει να αποσταλεί έως 
και τις 13 Σεπτεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: 

abstracts@enne2021.gr

Παρακαλείσθε να τηρήσετε αυστηρά τους χρόνους αποστολής 
των παρουσιάσεων και των e-poster σας.
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτι-
κής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4272/2014.

 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Data video projector  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Οθόνη Προβολής  • Laser pointer

• Μικρόφωνα   • Χρονόμετρο

ΕΚΘΕΣΗ 

Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργα-
σιών του Συνεδρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για 
περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση exhibition@enne2021.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 5244760.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Είσοδος στο συνεδριακό χώρο: Σύμφωνα με το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο πέ-
ραν της θερμομέτρησης, η είσοδος με φυσική παρουσία στο Συνεδριακό χώρο θα επιτρέ-
πεται στους συμμετέχοντες:

• με την επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού τους
• με την επίδειξη Βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας αντιγό-
νου (Rapid test) ή δοκιμασίας RT-PCR test.

 Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους.

 Η εγγραφή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

 Η χορήγηση ονομαστικής κονκάρδας (e-badge), το πρόγραμμα του συνεδρίου και το 
πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

 Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών.
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ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη δια-
δικτυακή μετάδοση (υβριδικός τρόπος).

Τόπος: Θεσσαλονίκη, Capsis Hotel.

Χρόνος: 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021

Εφαρμογή Συνεδρίου: Lets Congress (διαθέσιμη για downloadσε android και ios 
software)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 02 Αυγούστου 2021

Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασίας:                    
06 Σεπτεμβρίου 2021

Λήξη Προθεσμίας υποβολής Κλινικών φροντιστηρίων, Στρογγυλών Τραπεζών και Διαλέ-
ξεων : 02 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: έως 30 Αυγούστου 2021

Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 31 Ιουλίου 2021

Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: Έως & τη διεξαγωγή του συνεδρίου

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα 
δοθούν στα αγγλικά. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα θα γίνεται με ηλεκτρονική 
σάρωση του e-badge. Απαραίτητη χρήση smartphone.

 Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στις συνεδριακές αίθουσες.

 Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (Ακολουθούν πληροφορίες)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Οι Σύνεδροι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν στο Συνέδριο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ θα 
λάβουν ενημερωτικό e-mail ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τις ακόλουθες πληροφορίες:
 link σύνδεσης & το QR για την δυνατότητα εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετά-
δοσης του Συνεδρίου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Προγράμματος και αντίστοι-
χης καταγραφής του χρόνου παρακολούθησης.
 Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής LETSCONGRESS μέσω της οποίας είναι 
δυνατή η διαμόρφωση και του προσωποποιημένου προγράμματος παρακολούθησης προς 
διευκόλυνση του κάθε σύνεδρου και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.
 Επιπλέον μέσω της εφαρμογής LETSCONGRESS δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε 
σε πραγματικό χρόνο την ερώτησή σας προς τους ομιλητές, να ενημερωθείτε για το χρόνο 
παρακολούθησής σας και να αξιολογήσετε το συνέδριο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του, στο φυσικό χώρο 
διεξαγωγής, καθώς και διαδικτυακά μέσω του e - mail: info@enne2021.gr
Υπεύθυνη Γραμματείας Συνεδρίου: Τσέλιου Κατερίνα 210 52.44.760 (εσωτερικό -414)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 52.44.760 & 6932 40 01 02
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Για διαδικτυακή παρουσίαση

Για τη διαδικτυακή παρουσίαση, το αρχείο θα πρέπει να αποσταλεί έως και τις 20 Σεπτεμ-
βρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: abstracts@enne2021.gr. Θα σας 
αποσταλεί σύνδεσμος (link) για τη σύνδεση, στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του 
Συνεδρίου καθώς και αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ανάρτηση της παρουσίασής 
σας. 

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Power Point (.ppt ή .pptx) 
για τη δημιουργία της παρουσίασής σας.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E- poster)

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν η παρουσίαση των Ε-Poster θα γίνει ηλεκτρονικώς, 
χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησής τους στον χώρο.
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τη-
ρήσετε απαραιτήτως. Ένας τουλάχιστον από την συγγραφική ομάδα της κάθε εργασίας 
θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Poster σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της οργανωτικής επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση, τα Ε-Poster θα βρίσκονται αναρτημένα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου στη ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής (LetsCongress)στο πεδίο e-POSTERAREA.

Χρήσιμες πληροφορίες:

• Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημι-
ουργία της παρουσίασής σας. 

• Σχετικό υπόδειγμα e- Posterθα σας αποσταλεί μέσω e-mail και θα αναρτηθεί στην επί-
σημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

• Το αρχείο PowerPoint (.ppt ή .pptx) της παρουσίασής σας θα πρέπει να αποσταλεί έως 
και τις 13 Σεπτεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: 

abstracts@enne2021.gr

Παρακαλείσθε να τηρήσετε αυστηρά τους χρόνους αποστολής 
των παρουσιάσεων και των e-poster σας.
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτι-
κής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4272/2014.

 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:
• Data video projector  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή

• Οθόνη Προβολής  • Laser pointer

• Μικρόφωνα   • Χρονόμετρο

ΕΚΘΕΣΗ 

Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργα-
σιών του Συνεδρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για 
περισσότερες πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση exhibition@enne2021.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 5244760.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Είσοδος στο συνεδριακό χώρο: Σύμφωνα με το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο πέ-
ραν της θερμομέτρησης, η είσοδος με φυσική παρουσία στο Συνεδριακό χώρο θα επιτρέ-
πεται στους συμμετέχοντες:

• με την επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού τους
• με την επίδειξη Βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας αντιγό-
νου (Rapid test) ή δοκιμασίας RT-PCR test.

 Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους.

 Η εγγραφή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

 Η χορήγηση ονομαστικής κονκάρδας (e-badge), το πρόγραμμα του συνεδρίου και το 
πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

 Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών.
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ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη δια-
δικτυακή μετάδοση (υβριδικός τρόπος).

Τόπος: Θεσσαλονίκη, Capsis Hotel.

Χρόνος: 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021

Εφαρμογή Συνεδρίου: Lets Congress (διαθέσιμη για downloadσε android και ios 
software)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 02 Αυγούστου 2021

Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασίας:                    
06 Σεπτεμβρίου 2021

Λήξη Προθεσμίας υποβολής Κλινικών φροντιστηρίων, Στρογγυλών Τραπεζών και Διαλέ-
ξεων : 02 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: έως 30 Αυγούστου 2021

Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 31 Ιουλίου 2021

Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: Έως & τη διεξαγωγή του συνεδρίου

ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα 
δοθούν στα αγγλικά. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα θα γίνεται με ηλεκτρονική 
σάρωση του e-badge. Απαραίτητη χρήση smartphone.

 Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στις συνεδριακές αίθουσες.

 Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (Ακολουθούν πληροφορίες)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Οι Σύνεδροι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν στο Συνέδριο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ θα 
λάβουν ενημερωτικό e-mail ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τις ακόλουθες πληροφορίες:
 link σύνδεσης & το QR για την δυνατότητα εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετά-
δοσης του Συνεδρίου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Προγράμματος και αντίστοι-
χης καταγραφής του χρόνου παρακολούθησης.
 Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής LETSCONGRESS μέσω της οποίας είναι 
δυνατή η διαμόρφωση και του προσωποποιημένου προγράμματος παρακολούθησης προς 
διευκόλυνση του κάθε σύνεδρου και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.
 Επιπλέον μέσω της εφαρμογής LETSCONGRESS δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε 
σε πραγματικό χρόνο την ερώτησή σας προς τους ομιλητές, να ενημερωθείτε για το χρόνο 
παρακολούθησής σας και να αξιολογήσετε το συνέδριο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του, στο φυσικό χώρο 
διεξαγωγής, καθώς και διαδικτυακά μέσω του e - mail: info@enne2021.gr
Υπεύθυνη Γραμματείας Συνεδρίου: Τσέλιου Κατερίνα 210 52.44.760 (εσωτερικό -414)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 52.44.760 & 6932 40 01 02
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Κατηγορία εγγραφής

Μέλη ΕΝΕ

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας

Προπτυχιακοί Φοιτητές/ 
Άνεργοι Νοσηλευτές

Φυσική Παρουσία 
έως 31/07                                                                        

90,00  €

130,00 €

30,00  €

Φυσική Παρουσία έως 
και τη διεξαγωγή του 

συνεδρίου

140,00 €

190,00 €

50,00 €

Στην εγγραφή με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κλινικών Φροντιστηρίων

» Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (WEB)

» Coffee break 

Σημαντικές πληροφορίες:

• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής με φυσική παρουσία επιβαρύνεται με ΦΠΑ 
24%.
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ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ξενοδοχείο

Capsis Hotel (συνεδριακό)

Ξενοδοχείο 5* πλησίον του 
συνεδριακού

Ξενοδοχείο 3* πλησίον του 
συνεδριακού

Δίκλινο για 2 συνέδρους
(Κόστος ανά 

διανυκτέρευση)

150,00 €

150,00 €

85,00 €

Μονόκλινο
(Κόστος ανά 

διανυκτέρευση)

135,00 €

135,00 €

70,00 €

Η ημερήσια τιμή δωματίων συμπεριλαμβάνει πρωινό, τους ισχύοντες φόρους και το τέλος 
διανυκτέρευσης.

Ακυρωτική Πολιτική Διαμονής

• Η κράτηση της διαμονής δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως και τις 20 Αυγούστου 2021.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης διαμονής, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 θα παρακρατείται το 50% 
ως έξοδα διαχείρισης.
• Μετά την ημερομηνία αυτή, τα χρήματα δεν επιστρέφονται

"Με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και σεβασμού απέναντι στο έργο των 
Νοσηλευτών, για την ασφαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου, θα εφαρμοστούν όλες 

οι συστάσεις της ελληνικής πολιτείας σε πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα 
υγειονομικά  πρωτόκολλα".

Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων στο συνέδριο, η Γραμματεία της διοργα-
νώτριας εταιρείας θα είναι στην διάθεση σας για την μετακίνηση από και προς την Θεσσα-
λονίκη . Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης τόσο αεροπορικώς όσο 
και οδικώς μέσω λεωφορείων. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Κατηγορία εγγραφής

Μέλη ΕΝΕ

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας

Προπτυχιακοί Φοιτητές/ 
Άνεργοι Νοσηλευτές

Διαδικτυακή 
Παρακολούθηση έως και τη 
διεξαγωγή του συνεδρίου

62,00 €

62,00 €

45,00 €

Διαδικτυακή 
Παρακολούθηση 

έως 31/07

62,00 €

62,00 €

25,00 €

Στην εγγραφή με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου

» Διαδικτυακή παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών

Σημαντικές πληροφορίες:

• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Οι ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

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

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης 
των συνέδρων (φυσική& ηλεκτρονική παρουσία).

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση πο-
σοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή του 
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους το 
smartphone/tabletγια να πιστοποιείται η εγγραφή τους μέσω τουebadge,καθώς και το Πιστοποι-
ητικό Εμβολιασμού τους ή τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου 
(Rapid test) ή δοκιμασίας RT-PCR test.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Θα υπάρχει η δυνατότητα αεροπορικής μετακίνησης για όλους τους συμμετέχοντες.
Για αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του  συνεδρίου στο mail : 
travel@enne2021.gr.

 ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα συνεδριακά λεωφορεία είναι ΑΘΗΝΑ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΛΑ-
ΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δη-
λώνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

» Η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρομή θα γίνει εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός επιβατών.

» Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός επιβατών για κάποια διαδρο-
μή, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.

Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβαση από κάθε πόλη, στα ξενοδοχεία διαμο-
νής και η επιστροφή.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η καταβολή εγγραφής, διαμονής, μετακίνησης, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρέω-
σης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος (κατάθεσης) σε τρα-
πεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:

Τράπεζα Πειραιώς

Επωνυμία δικαιούχου:

PROOPSIS CONSULTING A.E.

Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350

IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2021

Τράπεζα Alpha Bank

Επωνυμία δικαιούχου:

PROOPSIS CONSULTING S.A.

Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963

IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2021

 Χρέωση πιστωτικής κάρτας
•Visa 

•MasterCard
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8 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Δημοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα,

1. « Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρε-
ωτικά, μετά από αίτηση τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε 
διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για 
φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα 
που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

2. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε 
συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συνα-
ντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξω-
τερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την 
υπηρεσία.

3. Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται 
από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά περίπτωση, μετά από γνώ-
μη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές 
για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος μετέχει στο δια-
γωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προ-
στίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και 
την επιστροφή του υπαλλήλου».

Με τις παραπάνω διατάξεις ο νομοθέτης καθιερώνει ρητώς 
την δυνατότητα ή άλλως το δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων 
για την χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε συνέδριο ή λοιπές 
επιστημονικές εκδηλώσεις. Η εν λόγω άδεια είναι ειδική και 
δεν χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική.

Το βασικό και συνάμα αποκλειστικό κριτήριο που τίθεται ανα-
φορικά με την αξιολόγηση του αιτήματος για χορήγηση της 
συγκεκριμένης μορφής άδειας είναι το συμφέρον της υπη-
ρεσίας από την συμμετοχή του υπαλλήλου στο συγκεκριμένο 
συνέδριο ή άλλης μορφής επιστημονική εκδήλωση.

Πέραν του κριτηρίου τούτου ουδεμία άλλη προϋπόθεση θε-

«Άδεια για συμμετοχή σε υβριδικό συνέδριο»

Σ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Κατηγορία εγγραφής

Μέλη ΕΝΕ

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας

Προπτυχιακοί Φοιτητές/ 
Άνεργοι Νοσηλευτές

Φυσική Παρουσία 
έως 31/07                                                                        

90,00  €

130,00 €

30,00  €

Φυσική Παρουσία έως 
και τη διεξαγωγή του 

συνεδρίου

140,00 €

190,00 €

50,00 €

Στην εγγραφή με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κλινικών Φροντιστηρίων

» Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (WEB)

» Coffee break 

Σημαντικές πληροφορίες:

• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Κατά την τιμολόγηση εταιρειών το Δικαίωμα Συμμετοχής με φυσική παρουσία επιβαρύνεται με ΦΠΑ 
24%.
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ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ξενοδοχείο

Capsis Hotel (συνεδριακό)

Ξενοδοχείο 5* πλησίον του 
συνεδριακού

Ξενοδοχείο 3* πλησίον του 
συνεδριακού

Δίκλινο για 2 συνέδρους
(Κόστος ανά 

διανυκτέρευση)

150,00 €

150,00 €

85,00 €

Μονόκλινο
(Κόστος ανά 

διανυκτέρευση)

135,00 €

135,00 €

70,00 €

Η ημερήσια τιμή δωματίων συμπεριλαμβάνει πρωινό, τους ισχύοντες φόρους και το τέλος 
διανυκτέρευσης.

Ακυρωτική Πολιτική Διαμονής

• Η κράτηση της διαμονής δύναται να ακυρωθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως και τις 20 Αυγούστου 2021.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης διαμονής, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 θα παρακρατείται το 50% 
ως έξοδα διαχείρισης.
• Μετά την ημερομηνία αυτή, τα χρήματα δεν επιστρέφονται

"Με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και σεβασμού απέναντι στο έργο των 
Νοσηλευτών, για την ασφαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου, θα εφαρμοστούν όλες 

οι συστάσεις της ελληνικής πολιτείας σε πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα 
υγειονομικά  πρωτόκολλα".

Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων στο συνέδριο, η Γραμματεία της διοργα-
νώτριας εταιρείας θα είναι στην διάθεση σας για την μετακίνηση από και προς την Θεσσα-
λονίκη . Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης τόσο αεροπορικώς όσο 
και οδικώς μέσω λεωφορείων. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Κατηγορία εγγραφής

Μέλη ΕΝΕ

Μη Μέλη ΕΝΕ / Άλλοι
Επαγγελματίες Υγείας

Προπτυχιακοί Φοιτητές/ 
Άνεργοι Νοσηλευτές

Διαδικτυακή 
Παρακολούθηση έως και τη 
διεξαγωγή του συνεδρίου

62,00 €

62,00 €

45,00 €

Διαδικτυακή 
Παρακολούθηση 

έως 31/07

62,00 €

62,00 €

25,00 €

Στην εγγραφή με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:

» Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου

» Διαδικτυακή παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών

Σημαντικές πληροφορίες:

• Το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Συνέδριο δεν επιστρέφεται.
• Οι ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

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

Στο συνέδριο θα λειτουργεί σύστημα barcode για την καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης 
των συνέδρων (φυσική& ηλεκτρονική παρουσία).

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 81867 εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση πο-
σοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή του 
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Οι σύνεδροι θα πρέπει, σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, να φέρουν μαζί τους το 
smartphone/tabletγια να πιστοποιείται η εγγραφή τους μέσω τουebadge,καθώς και το Πιστοποι-
ητικό Εμβολιασμού τους ή τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου 
(Rapid test) ή δοκιμασίας RT-PCR test.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Θα υπάρχει η δυνατότητα αεροπορικής μετακίνησης για όλους τους συμμετέχοντες.
Για αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του  συνεδρίου στο mail : 
travel@enne2021.gr.

 ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Οι πόλεις που θα είναι διαθέσιμα τα συνεδριακά λεωφορεία είναι ΑΘΗΝΑ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΛΑ-
ΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Η πρόθεση μετακίνησης με λεωφορείο δη-
λώνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

» Η μίσθωση των λεωφορείων για κάθε διαδρομή θα γίνει εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός επιβατών.

» Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός επιβατών για κάποια διαδρο-
μή, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως.

Στο κόστος μετακίνησης περιλαμβάνεται η μετάβαση από κάθε πόλη, στα ξενοδοχεία διαμο-
νής και η επιστροφή.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η καταβολή εγγραφής, διαμονής, μετακίνησης, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω χρέω-
σης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος (κατάθεσης) σε τρα-
πεζικό λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:

Τράπεζα Πειραιώς

Επωνυμία δικαιούχου:

PROOPSIS CONSULTING A.E.

Αριθμός λογαριασμού: 6822-124516-350

IBAN: GR60 0171 8220 0068 2212 4516 350

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2021

Τράπεζα Alpha Bank

Επωνυμία δικαιούχου:

PROOPSIS CONSULTING S.A.

Αριθμός λογαριασμού: 151 00 2002 011963

IBAN: GR86 0140 1510 1510 0200 2011 963

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕ 2021

 Χρέωση πιστωτικής κάρτας
•Visa 

•MasterCard
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σπίζει ο νομοθέτης, ιδίως εν σχέσει με την χρονική στιγμή 
υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

Υπογραμμίζεται, περαιτέρω, ότι ο νομοθέτης ουδόλως δια-
κρίνει μεταξύ συνεδρίων που πραγματοποιούνται με φυσική 
παρουσία των συμμετεχόντων και συνεδρίων που πραγματο-
ποιούνται εξ αποστάσεως, με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης 
των συμμετεχόντων.

Εφόσον, λοιπόν, ο νομοθέτης δεν εισάγει αντίστοιχη διάκριση, 
βασίμως υποστηρίζεται ότι η άδεια του άρθρου 59 παρ. 2 του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα δύναται κάλλιστα να χορηγείται 
και σε υπαλλήλους, προκειμένου περί της συμμετοχής τους 
σε συνέδριο που οργανώνεται και εκτυλίσσεται με την μέθοδο 
της τηλεδιάσκεψης, άνευ φυσικής παρουσίας των συμμετε-
χόντων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

           Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

     Δημήτριος Σκουτέλης            Τζαννής Πολυκανδριώτης

Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης – 

Ε.Π.Ν.Ε. (Hellenic Journal of Nursing Science – HJNS), 

είναι το επίσημο περιοδικό της Ε.Ν.Ε. και σύμφωνα με την 

υπ. αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/οικ 122 – 7/8/2009 απόφαση του Υπουρ-

γείου Υγείας, ανήκει στα επιστημονικά περιοδικά με εθνική 

αναγνώριση, αποτελώντας ένα σύγχρονο, τριμηνιαίο διεπιστη-

μονικό περιοδικό, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 

και έντυπη μορφή. Σκοπός του Ε.Π.Ν.Ε. είναι η προώθηση της 

Νοσηλευτικής Επιστήμης και των Επιστημών Υγείας και Πρό-

νοιας. Το Ε.Π.Ν.Ε. αποδελτιώνεται σε ξένες βάσεις δεδομέ-

νων και παρέχει τη δυνατότητα δημοσίευσης επιστημονικών, 

ανασκοπικών και ερευνητικών άρθρων, καθώς και κριτική 

άρθρων, τα οποία ενδιαφέρουν το διεθνές αναγνωστικό κοινό 

των επαγγελματιών, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών, σε 

όλους τους τομείς της νοσηλευτικής, αλλά και γενικότερα των 

επιστημών φροντίδας υγείας και πρόνοιας.

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών αντί-

στοιχων Περιοδικών της Νοσηλευτικής Επιστήμης και στο 

πλαίσιο της ολικής αναδιάρθρωσης των συντελεστών του 

Ε.Π.Ν.Ε. σε επίπεδο Διευθυντή/ντριας Σύνταξης, Αναπληρω-

τών Διευθυντών Σύνταξης, Επιτροπής Σύνταξης και Επιτροπής 

Κριτών, βάσει εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου, προ-

κηρύσσουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς στα ενεργά μέλη της Ε.Ν.Ε., με τρόπο απολύτως αξιο-

κρατικό και δημοκρατικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της επιστημονικής αναβάθμισης 

της ποιότητας του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

Όσοι/ες επιθυμούν να στελεχώσουν τις προαναφερόμενες 

θέσεις, πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που 

επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική μας 

διεύθυνση info@enne.gr  με την ένδειξη: «Υποψηφιότητα για 

την ομάδα των Συντελεστών του ΕΠΝΕ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Αυ-

γούστου 2021. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης              Τζαννής Πολυκανδριώτης

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 
Επιστημονικό Περιοδικό (Ε.Π.Ν.Ε.) της Ε.Ν.Ε.»

Τ
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ΛΛόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση 
ειδικού δελτίου εισόδου των μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό 
Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού στην Αθήνα, η κα-
τάθεση των αιτήσεων συνεχίζεται καθημερινά. Οι αιτήσεις συ-
γκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα και θα κατατίθενται στην 
Π.Ο.Ν., ώστε να υπάρχει συνεχιζόμενη ροή.

Για την αίτηση έκδοσης ατομικής κάρτας εισόδου απαιτούνται 
τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν. (επισυνάπτεται).

2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) του 
αιτούντος.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των 
μελών της οικογένειας.

4. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη 
Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. καθημερινά, αποκλειστικά ταχυδρομι-
κώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ.: 106 76 Αθήνα, 
2ος όροφος).

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την 
Π.Ο.Ν., οι οποίες έχουν κατατεθεί, προωθούνται σταδιακά 
στους Αντιπροσώπους της Ε.Ν.Ε. λόγω του μεγάλου όγκου, 
ώστε να τις παραλάβουν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες. Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία αδυνατούν να πα-
ραλάβουν τις ατομικές κάρτες από τους Αντιπροσώπους της 
Ε.Ν.Ε., θα αποσταλούν ταχυδρομικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης        Τζαννής Πολυκανδριώτης

3η Υ.Πε. Μακεδονίας: http://enne.gr/19767

4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: http://enne.gr/19794

5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: http://enne.gr/19719

6η Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας: http://enne.gr/19683

7η Υ.Πε. Κρήτης: http://enne.gr/19769

«Ενημέρωση μελών Ε.Ν.Ε. για την υποβολή αιτήσεων 
για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό 

Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα)»

«Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών 
και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης 

Ειδικευόμενων Νοσηλευτών ανά Υ.Πε.»

α. Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο στο Στρατιωτικό Πρατήριο 
του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα): http://enne.gr/18970

β. Είσοδος μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσ-
σαλονίκης: http://enne.gr/18965

γ. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονικών συγ-
γραμμάτων από τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: http://enne.
gr/18909

δ. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγ-

γραμμάτων από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ 

Α.Ε.: http://enne.gr/18810

ε. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου μέσω 

των καταστημάτων τους από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.: http://enne.gr/19189

«Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε.»

Y
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«Παράταση θητείας Οργάνων Διοίκησης της Ε.Ν.Ε.»

Μόνιμοι διορισμοί Νοσηλευτών Π.Ε. 87.02 σε κενές οργανικές 

θέσεις σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης, από τους τελικούς ανα-

μορφωμένους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του 

ΑΣΕΠ.  Αναλυτικά η ανακοίνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ-

ΚΕΥΜΑΤΩΝ – 04-08-21 Μόνιμοι διορισμοί 1.521 εκπαιδευτικών 

σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-

δευσης, από τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης 

της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

«Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων:
Μόνιμοι διορισμοί Νοσηλευτών Π.Ε. 87.02 

(Προκήρυξη 2ΓΕ/2019)»

M

ΨΨηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων η τροπολογία του Υπουρ-

γείου Υγείας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

με αριθμό: 968/78 7.7.2021, άρθρο 3 και θέμα: «Παράταση θη-

τείας οργάνων Διοίκησης».

Αναλυτικά το περιεχόμενο της τροπολογίας έχει ως εξής: «Η 

ισχύς του άρθρου 43 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς την 

παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης της Ένωσης 

Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), παρατείνεται 

από τη λήξη της έως και την 30η.9.2021. Οι επόμενες από τη 

δημοσίευση του παρόντος εκλογές για την ανάδειξη των ορ-

γάνων Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. διεξάγονται μέχρι το τέλος Σε-

πτεμβρίου 2021».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. με απόλυτο σεβασμό απέ-

ναντι στο έργο των Νοσηλευτών, εγγυάται την ομαλή διεξαγω-

γή των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης 

της, υπό το πρίσμα της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, μέσα 

από διαυγείς και σύννομες διαδικασίες.

Αναλυτικά η τροπολογία: https://www.hellenicparliament.

g r / U s e r F i l e s / b b b 1 9 4 9 8 - 1 e c 8 - 4 3 1 f - 8 2 e 6 -

023bb91713a9/11687768.pdf

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης             Τζαννής Πολυκανδριώτης
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α) Αναλυτικά οι προκηρύξεις ανά Περιφερειακό Τμήμα: 

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων Αιγαίου: http://enne.gr/19292

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης: http://enne.gr/19750

3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων & Πε-

λοποννήσου: http://enne.gr/19300

4ο Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος:

http://enne.gr/19303

5ο Π.Τ. Κρήτης: http://enne.gr/19306

β) Αναλυτικά οι προσκλήσεις για τις εκλογές ανά

Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.:

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων Αιγαίου: http://enne.gr/19748

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης: http://enne.gr/19297

3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων

& Πελοποννήσου: http://enne.gr/19752

4ο Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος:

http://enne.gr/19754

5ο Π.Τ. Κρήτης: http://enne.gr/19756

«17 Σεπτεμβρίου 2021:
Εκλογές Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ν.Ε.» 

Α
«Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού»

ΣΣτις 22-07-2021 η Βουλή των Ελλήνων, με πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης, προχώρησε στην ψήφιση των διατάξεων νομο-
σχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνεται τροπολογία (άρθρα 205-207), που κα-
θιερώνει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊούσε βάρος όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτών των 
δημόσιων και ιδιωτικών δομών παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το μέτρο αυτό αναπτύσσει ισχύ από την 1ηΣεπτεμβρίου του 
τρέχοντος έτους, ενώ η μη συμμόρφωση ενός υπαλλήλου επι-
φέρει ως συνέπεια την κύρωση της αναστολής άσκησης των 
καθηκόντων με ταυτόχρονη περικοπή των αποδοχών.

Εμείς οι νοσηλευτές από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας των 
εμβολίων ταχθήκαμε ανεπιφύλακτα υπέρ του καθολικού εμ-
βολιασμού όχι μόνον των υγειονομικών, αλλά του συνόλου 
του γενικού πληθυσμού. Μαχόμενοι στην πρώτη γραμμή κατά 
του κορωνοϊού, ήδη από το πρώτο «κύμα» της πανδημίας στην 
χώρα μας, αντιληφθήκαμε την επικινδυνότητα της συγκε-
κριμένης νόσου και αγωνιστήκαμε με αυταπάρνηση για την 
διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας. Τηρήσαμε και 
εξακολουθούμε να τηρούμε ευλαβικά όλα τα μέτρα αυτοπρο-
στασίας και προστασίας των νοσηλευομένων ασθενών μας, 
θέτοντας, όπως πάντα, στο επίκεντρο τον άνθρωπο – ασθενή.

Επιπλέον, σε συντριπτική πλειοψηφία, σπεύσαμε να εμβολια-
στούμε κατά προτεραιότητα με κριτήριο τις επιστημονικές μας 
γνώσεις, την κλινική εμπειρία μας, τα διδάγματα της ιατρικής 
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επιστήμης και τους κανόνες αλληλεγγύης μεταξύ του κοινωνικού συνόλου.

Παρ’ όλα αυτά στοχοποιηθήκαμε από ακραίες και παραληρηματικές φωνές, προερχόμενες κυρίως από τον ιατρικό κόσμο, 
που επιδίωξαν να ακυρώσουν την δική μας τιτάνια προσπάθεια, να αμαυρώσουν την εικόνα μας στην κοινωνία και, τελικά, να 
ευτελίσουν το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Δυστυχώς οι φωνές αυτές βρήκαν ευήκοα ώτα και έφτασαν μέχρι του σημείου να μετουσιωθούν σε νομοθετικές διατάξεις, 
που επιβάλλουν σε μας συγκεκριμένη συμπεριφορά. Στο σημείο, λοιπόν, αυτό η φωνή μας πρέπει να είναι ενιαία, σταθερή και 
ισχυρή : Λέμε ΟΧΙ στην εφαρμογή οποιασδήποτε ρύθμισης, που μας αντιμετωπίζει ως υγειονομικό – κοινωνικό πρόβλημα. 
Διαχρονικά έχουμε αποδείξει, ότι αποτελούμε την λύση των υγειονομικών προβλημάτων και όχι την αιτία της δημιουργίας 
τους. Διαχρονικά στηρίζουμε το Ε.Σ.Υ. με όλες τις δυνάμεις μας, ενώ η προσφορά μας είναι ανεπίδεκτη αμφισβήτησης και 
αναντικατάστατη.

Ως εκ τούτου θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατή οδό, προκειμένου να διασφαλίσουμε υπέρ όλων των νοσηλευτών την πλήρη από-
λαυση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων και τον πλήρη σεβασμό των ελευθεριών μας, όπως αυτές κατοχυρώνονται από 
κείμενα του εθνικού και υπερεθνικού δικαιϊκούσυστήματος.

Παράλληλα, συνεχίζουμε την εκστρατεία πειθούς υπέρ του εμβολιασμού, συναισθανόμενοι την αναγκαιότητά του, κινούμενοι, 
ωστόσο, μακριά από την αντίληψη της επιβολής και των δυσανάλογων κυρώσεων αμφιβόλου συνταγματικότητας.    

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης            Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών 
(Ιούλιος - Αύγουστος 2021)

α. Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητάει αμοιβαία μετάταξη από Π.Γ.Ν. 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» προς Γ.Ν.  Χανίων. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6973523083

β. Νοσηλεύτρια Τ. Ε.  ζητεί αμοιβαία μετάθεση από Γενικό Νο-
σοκομείο Θριάσιο προς Νοσοκομείο Κορίνθου, Κέντρο Υγείας 
Κορίνθου, Κιάτου, Ξυλόκαστρου, Λουτρακίου, Νεμέας. Τηλέ-
φωνο Επικοινωνίας: 6949477149

γ. Από Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο Νοσοκομείο προς Πανα-
καρδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». Τηλέφω-
νο Επικοινωνίας: 6938248055

δ. Νοσηλεύτρια Τ. Ε.  ζητεί αμοιβαία μετάθεση από Γενικό Νο-
σοκομείο Θριάσιο προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο του Νόμου 
Αχαΐας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  6942848362

ε. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητεί αμοιβαία μετάθεση από Νοσοκο-
μείο Αγίου Νικολάου Κρήτης προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο 
της Αθήνας, της 3ης και 4ης Υ.Πε. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6944249760

 στ. Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία μετάθεση από Π.Γ.Ν. «ΑΤ-
ΤΙΚΟΝ»,  προς τα νοσοκομεία Πατρών, ΠΓΝΠ και Αιγίου (Μό-
νιμη θέση). Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6949139347

ζ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από το 
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ στο Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ «Αχιλλοπούλειο». 
Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 6978834938Ν
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 
Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υπο-
χρεωτικότητα του εμβολιασμού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 «Κατεπείγουσες 

ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητή-
ματα» (Α’ 130), και, ιδίως, της παρ. 4 και της περ. β) της 
παρ. 7 αυτού,

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συν-
δυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98),

γ) των π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123),

δ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμά-
των) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

ε) της υπό στοιχεία Υ4/9.1.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β 32).

2. Την από 27.7.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών (37η Συνεδρίαση).

3. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ. 50920/13.8.2021 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο-

νομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις και η 
διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό, καθώς και οι λόγοι εξαίρεσης, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα 
που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τους 
ορισμούς του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), ως 
προς τα οποία συντρέχουν οι περιοριστικά προβλεπό-
μενοι λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, του άρθρου 
2 αυτής.

Άρθρο 2
Λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 - Αρμόδια όργανα

1. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 
τα φυσικά πρόσωπα, ως προς τα οποία συντρέχουν οι 
ακόλουθοι λόγοι:

α) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφάνισαν σοβαρή αλ-
λεργική αντίδραση (π.χ. αναφυλαξία) μετά τη χορήγηση 
προηγούμενης δόσης του εμβολίου. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομι-
κή επιτροπή γνωμάτευση ειδικού ιατρού αλλεργιολόγου, 
η οποία πιστοποιεί τη σοβαρότητα της αντίδρασης, τον 
χρόνο εκδήλωσης και τη διάρκεια αυτής, καθώς και τον 
συσχετισμό της με συγκεκριμένο εμβόλιο κατά του κο-
ρωνοϊού COVID-19.

β) Φυσικά πρόσωπα με διαγνωσμένη αλλεργία (με in 
vivo δερματικές ή in vitro δοκιμασίες διέγερσης βασεο-
φίλων) σε συστατικό του εμβολίου και ιδίως στα ακόλου-
θα συστατικά: πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) 2000, για τα 
εμβόλια των Pfizer/BioNTech (Comirnaty) και Moderna 
(Spikevax) και πολυσορβικό 80 (polysorbate 80), για 
τα εμβόλια των AstraZeneca (Vaxzevria) και Johnson & 
Johnson (Janssen). Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζε-
ται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευση 
ειδικού ιατρού αλλεργιολόγου, η οποία πιστοποιεί τη 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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διάγνωση της αλλεργίας και τη σοβαρότητα της αντίδρα-
σης στο κατονομαζόμενο, ανά περίπτωση, συστατικό 
συγκεκριμένου τύπου εμβολίου κατά του κορωνοϊού 
COVID-19.

γ) Φυσικά πρόσωπα που εμφάνισαν σύνδρο-
μο θρόμβωσης με θρομβοπενία (Thrombosis with 
Thrombocytopenia Syndrome -TTS) μετά την πρώτη 
δόση των εμβολίων Astra Zeneca και Janssen/Johnson 
& Johnson κατά του κορωνοϊού COVID-19. Στην περί-
πτωση αυτή, προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική 
επιτροπή γνωμάτευση ειδικού ιατρού, η οποία πιστο-
ποιεί την εμφάνιση του συνδρόμου θρόμβωσης, καθώς 
και τον χρόνο εκδήλωσής της μετά την πρώτη δόση εμ-
βολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19. Ως αντένδειξη 
και λόγος εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, μπορεί να 
εξετάζεται από την επιτροπή άλλη, ισοδύναμα σοβαρή 
με τις ανωτέρω, ανεπιθύμητη ενέργεια, που αποδίδεται 
χρονικά από τον θεράποντα ιατρό με συγκεκριμένη επι-
στημονική τεκμηρίωση στην πρώτη δόση του εμβολίου. 
Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί 
τη σοβαρότητα της ανεπιθύμητης ενέργειας, καθώς και 
τον συσχετισμό της με συγκεκριμένο τύπο εμβολίου ή 
με όλα τα υφιστάμενα εμβόλια.

δ) Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό θρομβοπενί-
ας οφειλόμενης στην ηπαρίνη (heparininduced 
thrombocytopenia), ή με ιστορικό αντιφωσφολιπιδικού 
συνδρόμου (antiphospholipid syndrome-APS), ή με σύν-
δρομο διαφυγής τριχοειδών (capillary leak syndrome). 
Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται στην αρμόδια υγει-
ονομική επιτροπή γνωμάτευση ειδικού ιατρού, η οποία 
πιστοποιεί την ύπαρξη του συνδρόμου, την επίπτωσή 
του στην υγεία του αιτούντος και την αντένδειξη συγκε-
κριμένου ή κάθε τύπου εμβολίου κατά του κορωνοϊου 
COVID-19, με συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση.

ε) Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό μυοκαρδίτιδας πριν 
από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, 
εφόσον προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση από ειδικευμέ-
νο ιατρό καρδιολόγο με πλήρη αναφορά της βαρύτητας 
της πάθησης, της εξέλιξης της αποκατάστασης και πα-
ράλληλη αναφορά ειδικών λόγων εξαίρεσης ή εξαίρεσης 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αξιολογούνται 
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Φυσικά πρόσω-
πα με ιστορικό περικαρδίτιδας πριν τον εμβολιασμό κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 δεν εξαιρούνται από αυτόν.

στ) Φυσικά πρόσωπα με διάγνωση περικαρδίτιδας ή 
μυοκαρδίτιδας μετά την 1η δόση mRNA εμβολίου κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 προσκομίζουν ιατρική βε-
βαίωση από ειδικευμένο ιατρό καρδιολόγο, με πλήρη 
αναφορά της βαρύτητας της πάθησης και της πορείας 
υποχώρησης των συμπτωμάτων και παράλληλη αναφο-
ρά ειδικών λόγων πλήρους εξαίρεσης ή εξαίρεσης για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη δεύτερη δόση 
του εμβολίου που αξιολογούνται από την αρμόδια υγει-
ονομική επιτροπή.

2. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που έλαβαν μία 
δόση mRNA εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19 και 
ως προς τα οποία η δεύτερη δόση αντενδείκνυται κατ’ 
επίκληση των περ. α) και β) της παρ. 1, μπορεί να εξε-
ταστεί ο εμβολιασμός με εμβόλιο διαφορετικού τύπου 

κατά του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον το εμβόλιο αυτό 
δεν έχει στη σύνθεσή του το συστατικό επί του οποίου 
εκδηλώθηκε η αλλεργική αντίδραση ή αντένδειξη. Ο εμ-
βολιασμός στις περιπτώσεις που η απαλλαγή αφορά 
μόνο συγκεκριμένους τύπους εμβολίου, πραγματοποι-
είται υποχρεωτικά σε εμβολιαστικό κέντρο νοσοκομείου.

3. Δεν αποτελούν αντένδειξη για εμβολιασμό γνωστές 
αλλεργίες σε: φάρμακα (πλην εμβολίων COVID-19 και συ-
στατικών τους), τρόφιμα, νυγμούς εντόμων, περιβαλλο-
ντικά (αερομεταφερόμενα) αλλεργιογόνα, όπως γύρεις, 
ακάρεα, μύκητες, επιθήλια ζώων, φυσικό λάστιχο (latex), 
ενδοφλέβιες σκιαγραφικές ουσίες εκτός του από του στό-
ματος σκιαγραφικού προϊόντος gastrografin που περιέχει 
Polysorbate 80, επαφή ουσιών με το δέρμα (π.χ. δερματί-
τιδα εξ επαφής σε καλλυντικά, βαφές μαλλιών, νικέλιο).

4. Αρμόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής 
από την υποχρεωτικότητα διενέργειας εμβολιασμού, 
είναι τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, 
που συνιστώνται με απόφαση των διοικητών τους ή των 
νομίμων αναπληρωτών τους, οι οποίες αποτελούνται 
από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανε-
πιστημιακούς ιατρούς με τους αναπληρωτές τους. Οι 
υγειονομικές επιτροπές δύνανται, κατά την κρίση τους, 
να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους γνώμη αρμό-
διου κατά ειδικότητα ιατρού, εφόσον δεν μετέχει ήδη 
στη συγκρότηση της επιτροπής, ιατρός αντίστοιχης ει-
δικότητας.

5. Προς τις επιτροπές αυτές διαβιβάζονται, σύμφωνα 
με την τοπική τους αρμοδιότητα ανά υγειονομική περι-
φέρεια, οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού αποκλειστικά μέσω του αρμόδιου προϊ-
σταμένου προσωπικού του αντίστοιχου δημόσιου ή ιδιω-
τικού φορέα απασχόλησης που υπάγεται στις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021. Ο προϊστάμενος τηρεί 
πλήρη ονομαστική κατάσταση με αιτήσεις εξαίρεσης από 
τον εμβολιασμό ή από τη δεύτερη δόση αυτού, με τους 
αριθμούς πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής.

6. Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίη-
σης του αιτούντος, ήτοι: όνομα, επώνυμο, Αριθμό Μη-
τρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης, το 
προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους εμβο-
λιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ημερομηνία της 
αίτησης απαλλαγής, τον λόγο εξαίρεσης σύμφωνα με την 
παρ. 1, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
για την αποστολή της απόφασης της αρμόδιας υγειονο-
μικής επιτροπής. Στην ίδια αίτηση επισυνάπτονται και η 
ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου 
εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία 
της, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο 
που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής. 

7. Από τη δημοσίευση της παρούσας χορηγείται απο-
κλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών για 
την υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους προς τις αρ-
μόδιες υγειονομικές επιτροπές. Σε περίπτωση νόμιμης 
απουσίας υπαλλήλου κατά τη δημοσίευση της παρούσας 
ή σε περίπτωση νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων, η 
αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) ημερών αρχίζει 
από την επάνοδο στην υπηρεσία ή από την ανάληψη 
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καθηκόντων, αντίστοιχα. Κατά το χρονικό διάστημα 
της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απαλλα-
γής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αναστέλλεται η 
επιβολή κυρώσεων στους υπόχρεους εμβολιασμού. Οι 
αιτήσεις διαβιβάζονται αυθημερόν από τους αρμόδιους 
προϊσταμένους προσωπικού στις κατά τόπον αρμόδιες 
υγειονομικές επιτροπές και απαντώνται εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 
από τη διαβίβασή τους. Η απόφαση, στην οποία ανα-
φέρονται μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, κοι-
νοποιείται αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στον 
αιτούντα υπάλληλο όσο και στον αρμόδιο προϊστάμενο 
προσωπικού που διαβίβασε την αίτηση. Κατά το χρονι-
κό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας απάντησης από 
την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, αναστέλλεται η δι-
αδικασία υπαγωγής των αιτούντων στον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό και δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω μη 
διενέργειάς του.

Όλες οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται σε λόγους 
εξαίρεσης του άρθρου 2 ή δεν συνοδεύονται από τα 
αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα, απορρίπτονται πα-
ραχρήμα ως απαράδεκτες και η απόφαση απόρριψης 
κοινοποιείται αμελλητί στον αιτούντα την εξαίρεση από 
τον εμβολιασμό, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση 
Προσωπικού, που έχει διαβιβάσει την αίτηση, διά ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας. Από το χρονικό σημείο κοι-
νοποίησης της απόφασης απόρριψης ο αιτών υπόκειται 
στη γενική πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας.

Άρθρο 3
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 

της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που 
υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρ-
μογής της παρούσας.

2. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται 
σε επεξεργασία, είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, 
β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) Αριθμός Μητρώ-
ου Κοινωνικής Ασφάλισης, ε) ημερομηνία διενέργειας 
πρώτης και δεύτερης δόσης εμβολιασμού και στ) λόγος 
εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά τα οριζόμενα στην 
παρούσα.

3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων 
εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

4. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού τηρούν σε ειδικό αρχείο 
τις απαντήσεις των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, 
στο οποίο έχουν πρόσβαση αποκλειστικά ο αρμόδι-
ος προϊστάμενος προσωπικού και ο ενδιαφερόμενος 
υπάλληλος. Το αρχείο αυτό καταστρέφεται επί αποδεί-
ξει, αμέσως μετά την άρση της πανδημίας, όπως αυτή 
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 
πάντως το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022 και αντίγραφό 
του κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   
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*02037941308210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

Υ.Α.: Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13-08-2021 (ΦΕΚ 
3794/Β/2021) – Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής 

από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
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«Εμβολιασμός – Νοσηλευτικές Ειδικότητες»

ΟΌπως είναι γνωστό, το πλαίσιο των νοσηλευτικών ειδι-

κοτήτων αναμορφώθηκε πλήρως με τις διατάξεις των 

άρθρων 58-59 του Νόμου 4690/2020. Κατ’ εξουσιοδό-

τηση των ως άνω διατάξεων έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Γ6α/

Γ.Π.39226/30-06-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Καθορισμός δια-

δικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) «Επείγουσας και Εντα-

τικής Νοσηλευτικής», β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγεί-

ας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», ΦΕΚ B’ 2656/30.06.2020).

Παρά τον εξαντλητικό χαρακτήρα των ρυθμίσεων των 

ως άνω νομοθετημάτων, δεν λαμβάνεται ειδική μέρι-

μνα για την περίπτωση τυχόν διακοπής, ακούσιας ή εκού-

σιας, του προγράμματος νοσηλευτικής ειδικότητας.

Εν προκειμένω υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παλαιότερης υπ’ αριθμ. Α4/203/20-01-1988 (ΦΕΚ Β΄ 106) 

απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, οι ειδικευόμενοι που διακόπτουν το πρόγραμμα 

οικειοθελώς και αναιτιολόγητα δεν μπορούν να το επαναλάβουν 

αν δεν παρέλθουν, τουλάχιστον 5 χρόνια από τη διακοπή του.

Παράλληλα, ο ειδικευόμενος Νοσηλευτής που διακό-

πτει το πρόγραμμα για λόγους υπηρεσιακών αναγκών 

ή ανωτέρας βίας, δύναται να συνεχίσει το πρόγραμμα 

τον αμέσως επόμενο χρόνο μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ.

Ενόψει των ανωτέρω αρχικώς θα πρέπει να επισημανθεί, ότι 

καίτοι οι ως άνω ρυθμίσεις δεν φέρονται ως ρητώς καταρ-

γηθείσες, εντούτοις ερμηνευτικά τίθεται εν αμφιβόλω η δι-

ατήρησή τους σε ισχύ, δοθέντος ότι έχουν ήδη υπάρξει με-

ταγενέστερες διατάξεις για τα ζητήματα των νοσηλευτικών 

ειδικοτήτων. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, οι νεότερες ρυθ-

μίσεις δεν αντιμετωπίζουν το ειδικό ζήτημα της διακοπής του 

προγράμματος. Υπ’ αυτό το πρίσμα θα μπορούσε να υποστηρι-

χθεί η άποψη, ότι οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης του 

έτους 1988 παραμένουν σε ισχύ κατά το μέρος που ρυθμίζουν 

ζήτημα, για το οποίο δεν έχει υπάρξει νεότερη πρόβλεψη.

Εάν η άποψη αυτή γίνει δεκτή, απομένει προς δι-

ερεύνηση το εάν η διακοπή του προγράμμα-

τος, που οφείλεται στη θέση του ειδικευόμενου 

νοσηλευτή σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού, συνιστά οι-

κειοθελή διακοπή ή διακοπή που οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Εν προκειμένω χωρούν οι εξής σκέψεις. Εφόσον το 

μέτρο της αναστολής λαμβάνεται μονομερώς από 

την διοίκηση, μέσω της έκδοσης σχετικής ατομικής 

διοικητικής πράξης στο πλαίσιο του διοικητικού κατα-

ναγκασμού, η διακοπή δεν εμφανίζεται ως οικειοθελής.

Ωστόσο, ενόψει της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού όλων 

ανεξαιρέτως των υγειονομικών, η προσωπική επιλογή τινός 

νοσηλευτή να μην εμβολιαστεί, η οποία επισύρει κατά νόμο την 

θέση του σε αναστολή, θα μπορούσε να εκληφθεί και ως οικει-

οθελής διακοπή του προγράμματος νοσηλευτικής ειδικότητας.

Αυτομάτως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, ότι το συγκεκρι-

μένο ζήτημα δεν ρυθμίζεται μέχρι και σήμερα από ρητή 

διάταξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται αβέβαιος ο τρό-

πος χειρισμού του από την διοίκηση, ενόψει των λε-

πτών ερμηνευτικών ζητημάτων που μοιραία τίθενται.             

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης            Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

Νόμου 4820/2021 προσδιορίστηκαν οι υπόχρεοι σε εμβολια-

σμό κατά του κορωνοϊού με κριτήριο τον φορέα απασχόλησης. 

Στην παράγραφο 7 α του ως άνω άρθρου παρατίθεται εξουσι-

οδοτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία «Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περί-

πτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται 

και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υπο-

χρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο 

χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προ-

τεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της 

συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προ-

στασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Με βάση την ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη εξεδόθη η υπ’α-

ριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27-08-2021 Απόφαση των Υπουργών 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών 

και Επικρατείας (Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της 

συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κο-

ρωνοϊού COVID-19, ΦΕΚ Β΄ 3959).

Με τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ καθιερώνεται ειδική πρό-

βλεψη για το προσωπικό που απασχολείται στις Μονάδες Ψυ-

χικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α’ 96), στους εγκεκριμένους 

οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης του άρθρου 51 του ν. 

4139/2013 (Α’ 74), στους συμβουλευτικούς σταθμούς και θε-

ραπευτικά κέντρα τουάρθρου 58 του ν. 4139/2013, στα Κέντρα 

Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινω-

νικής Υγείας του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 103), καθώς 

και στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Ειδικώς για τους απασχολούμενους στους άνω φορείς το μέ-

τρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού αναπτύσσει ισχύ από την 

15η-09-2021, ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν 

κάνει την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου.

Παραμένει αυτονόητο, ότι για το προσωπικό των υπολοίπων 

φορέων, που περιγράφονται στο άρθρο 206, παραμένει σε 

ισχύ η ήδη γνωστή προθεσμία της 1ης-09-2021 (ή κατά περί-

πτωση της 16ης-08-2021).

Κατά τα λοιπά και για την υλοποίηση του σκοπού ελέγχου της 

συμμόρφωσης του υπόχρεου προσωπικού του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 

4820/2021 (Α’ 130), ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε δημόσιας 

δομής ή ο διοικητικός προϊστάμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 

κάθε ιδιωτικής δομής καταρτίζει λίστα φυσικών προσώπων 

υπόχρεων εμβολιασμού του οικείου φορέα.

Η λίστα των υπόχρεων ανά φορέα περιέχει τα εξής:

α) στοιχεία ταυτοποίησης ως εξής: ονοματεπώνυμο, όνομα πα-

τρός, όνομα μητρός, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), 

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προ-

σωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) 

και β) στοιχεία ως προς τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέ-

ωση εμβολιασμού ως εξής:

βα) εάν είναι πλήρως εμβολιασμένοι,

ββ) εάν έχουν νοσήσει και πότε, προκειμένου να διαπιστωθεί 

η παρέλευση έξι (6) μηνών από τη θετική διάγνωση,

βγ) εάν έχουν προγραμματίσει πρώτη ή δεύτερη δόση εμβολι-

ασμού και σε ποια ημερομηνία,

βδ) εάν έχουν υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρε-

ωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους σύμφωνα με την κεί-

μενη νομοθεσία παρέχοντας και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό 

στοιχείο ως προς την κατάθεσή της και

βε) εάν έχουν λάβει απάντηση από την αρμόδια υγειονομική 

επιτροπή ως προς την αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό 

εμβολιασμό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης        Τζαννής Πολυκανδριώτης

 «Εμβολιασμός – Έλεγχος Συμμόρφωσης: 
Ειδική πρόβλεψη σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας 

– Οργανισμούς & Φορείς Απεξάρτησης – 
Συμβουλευτικούς Σταθμούς & Θεραπευτικά 

Κέντρα – Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας – ΚΑΠΗ»

Ο
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«Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση
περί της αναστολής κανονικών αδειών»

ΣΣτις 25-08-2021 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3846/25-08-2021 

απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί-

ας περί της αναστολής των κανονικών αδειών. Η εν λόγω από-

φαση εξ απόψεως περιεχομένου είναι σχεδόν ταυτόσημη με 

την προηγηθείσα υπ’ αριθμ. πρωτ. 13338/26-02-2020 απόφα-

ση του Υπουργού Υγείας. Ειδικότερα, αποφασίζεται η αναστο-

λή κανονικών αδειών του προσωπικού των νοσοκομείων του 

ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και των Δημόσιων Δομών ΠΦΥ (κέ-

ντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, περιφερεια-

κά ιατρεία και τοπικά ιατρεία), καθώς και των Τοπικών Ομά-

δων Υγείας, από την 1η-09-2021 και μέχρι νεωτέρας εντολής.

Η ως άνω απόφαση, που είναι αμέσου εφαρμογής, αφορά κατ’ 

αποκλειστικότητα τις κανονικές άδειες και όχι άλλες μορφές 

θεσμοθετημένων αδειών, που καθιερώνονται από γενικές ή 

από ειδικές διατάξεις. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε τόσο 

από την σαφή διατύπωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης, 

όσο και από την ρητή λήψη υπόψη στο προοίμιο αυτής των 

διατάξεων του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, 

που ρυθμίζει το ζήτημα της χορήγησης της κανονικής άδειας.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

49 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Επιτρέπεται 

να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κα-

νονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες 

ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργά-

νου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη 

χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, απο-

φασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο».

Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καταλαμ-

βάνει μόνον τις κανονικές άδειες, οι οποίες ανακαλούνται 

υποχρεωτικώς, χωρίς να θίγει άλλες μορφές θεσμοθετη-

μένων αδειών, των οποίων η χορήγηση παραμένει εφικτή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης        Τζαννής Πολυκανδριώτης

Σχετικά με πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, το 

οποίο απευθυνόταν προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες με 

αποδέκτες τις όλες τις Υπηρεσίες Υγείας κι αφορούσε την πα-

ροχή στοιχείων για εξαίρεση υπαλλήλων σε περίπτωση επι-

στράτευσης, αναφέρουμε ότι κάθε τρία χρόνια συντάσσονται 

καταστάσεις για αναστολές κατάταξης σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο Νομοθετικό Διάταγμα 107/1973. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και με δεδομένο ότι οι προ-

ηγούμενοι πίνακες ίσχυαν από 01-01-2019 και λήγουν 31-12-

2021, στάλθηκε το προαναφερόμενο έγγραφο στις Υπηρεσίες 

Υγείας. Σε ότι αφορά την ένδειξη του επείγοντος, σχετίζεται 

με την οριζόμενη από το Υπουργείο προθεσμία υποβολής κα-

ταστάσεων και όχι με κάποιον άλλο λόγο. Το ίδιο έγγραφο του 

Υπουργείου έχει κοινοποιηθεί και σε άλλες υπηρεσίες.

Οι ίδιες αναστολές κατάταξης δίνονται και σε υπαλλήλους άλ-

λων οργανισμών που σε περίοδο κρίσης πρέπει να είναι σε 

λειτουργία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης        Τζαννής Πολυκανδριώτης

«Διευκρινίσεις σχετικά με το έγγραφο περί εξαίρεσης 
υπαλλήλων σε περίπτωση επιστράτευσης»

Σ



18 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Σας ανακοινώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. 1294/30-
8-2021 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για συμμετοχή σε 
επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πρά-
ξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
– ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑ-
ΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» (ΟΠΣ 5002647) 
(Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν αποκλειστικά μέσω σύγ-
χρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη-
λεπιστοποίησης, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
(covid-19).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (Α΄ ΚΥΚΛΟΣ) λήγει στις 
6/9/2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα 
για τις υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής. Θα ακολουθήσουν 
νέοι κύκλοι υποβολής αιτήσεων μέχρι εξάντλησης των θέσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν τακτικά 

στον ιστότοπο (https://www.energo-ene.gr/) για να ενημερώ-

νονται για τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Σκουτέλης

«2η Τροποποίηση της πρόσκλησης για συμμετοχή
σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης»

Σ

«Καθορισμός 179 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών
Κλάδου ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής

στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση»

ΑΑνακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ο καθορισμός 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλά-
δο, ειδικότητα και ειδίκευση, οι οποίοι θα διοριστούν κατά το 
τρέχον σχολικό έτος.

Ανάμεσα στις προαναφερόμενες θέσεις περιλαμβάνονται και 
179 θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 87.02 Νοση-
λευτικής στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, γεγονός το 
οποίο είναι αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνάντησης της 
Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων κ. Νίκη Κεραμέως τον περασμένο Μάιο. Η Υπουργός 
από την πρώτη στιγμή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και ευαι-
σθητοποίηση για τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση και μαζί με το 
επιτελείο της, έθεσαν τις βάσεις για την αποτελεσματική εκ-
παίδευση των μαθητών, οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τη 
Νοσηλευτική Ειδικότητα. Οι ανάγκες για τεκμηριωμένη γνώ-
ση, ώστε να μπορέσουν οι μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας 
να ανταποκριθούν στις ευμετάβλητες υγειονομικές ανάγκες, 

απαιτούν την κατάλληλη πρώιμη εκπαίδευση, ώστε οι μαθη-
τές να επιλέγουν να ακολουθήσουν το νοσηλευτικό επάγγελ-
μα, από προσωπική επιλογή και ωριμότητα κι όχι από ανάγκη.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξης και εξέλιξης της 
Νοσηλευτικής Επιστήμης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένο και ικανοποιημένο για τον 
αριθμό των θέσεων, καθώς οι μόνιμες προσλήψεις έρχονται 
να καλύψουν τις πάγιες και διαχρονικές ανάγκες του εκπαι-
δευτικού συστήματος σε ότι αφορά τη Νοσηλευτική Εκπαί-
δευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να διασφαλίσουν 
την κατάλληλη εκμάθηση των βασικών αρχών και τεχνικών 
δεξιοτήτων της Νοσηλευτικής Επιστήμης, ώστε η φοίτηση να 
αποτελέσει το εφαλτήριο των μαθητών για την εισαγωγή τους, 
στην Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση μέσω των 
Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης           Τζαννής Πολυκανδριώτης
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«Εποικοδομητική η συνάντηση μεταξύ μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. και του Ε.Σ.Ν.Ε.»

ΕΕκπρόσωποι του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και του Δ.Σ. του Ε.Σ.Ν.Ε. με 

την από κοινού πρωτοβουλία, συναντήθηκαν σήμερα Τετάρτη 

07/07/2021,  στα γραφεία του ιστορικού Εθνικού Συνδέσμου 

Νοσηλευτών Ελλάδος, με σκοπό τη συζήτηση επίκαιρων και 

σοβαρών θεμάτων που αφορούν την Νοσηλευτική. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας άκρως 

εποικοδομητικός διάλογος, που αφορούσε θέματα όπως η 

αναγκαιότητα σύστασης κλάδου Νοσηλευτών Π.Ε.–Τ.Ε. στο 

Ε.Σ.Υ., η άμεση ένταξη των Νοσηλευτών στα Βαρέα και Αν-

θυγιεινά Επαγγέλματα, η ρεαλιστική και άνευ καθυστέρησης 

αναβάθμιση των πτυχίων των πρώην Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και άλλα 

θέματα που αφορούν την Νοσηλευτική στην καθημερινή κλι-

νική πρακτική και την εκπαίδευση. Οι δύο φορείς κατέθεσαν 

τις απόψεις τους και συμφώνησαν στην από κοινού διεκδίκη-

ση για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων, παρά την όποια 

διαφοροποίηση σε επιμέρους θέματα.

Η Ε.Ν.Ε. και ο Ε.Σ.Ν.Ε. χαιρετίζουν τη συνάντηση αυτή ως ένα 

πρώτο βήμα ουσιαστικού διαλόγου προς όφελος των Νοση-

λευτών, οι οποίοι άοκνα και ανιδιοτελώς προσφέρουν υπη-

ρεσίες προς όφελος της Δημόσιας Υγείας, ιδιαίτερα σε περι-

όδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, ώστε όλοι 

οι πολίτες να λαμβάνουν τη βέλτιστη νοσηλευτική φροντίδα.

     Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε.           Η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ν.Ε

      Δημήτριος Σκουτέλης                      Ελένη Κυρίτση
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Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων 
Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), είναι το κορυφαίο τριτοβάθμιο όργανο, 
το οποίο εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες – ιδιοκτήτες Ενοι-
κιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων στην Ελλάδα. Στη 
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ανήκουν όλες οι μικρές τουριστικές οικογενειακές 
επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, 
οι οποίες εξασφαλίζουν διακοπές στην Ελλάδα σε μεγάλο 
αριθμό ελλήνων και ξένων τουριστών, καλύπτοντας το 50% της 
τουριστικής κίνησης. Στο πλαίσιο της συνεισφοράς των Νοση-
λευτών απέναντι στην κοινωνία στο διάστημα της πανδημίας, η 
Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. παρέχει πανελλαδικά έκπτωση από 5% έως 50% στα 
ενεργά μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία μπορούν να επισκέπτονται 
την ιστοσελίδα της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. (www.setke.gr), να αναζητούν 
τα συνεργαζόμενα τουριστικά καταλύματα, τα οποία χορηγούν 
έκπτωση σε αυτούς και να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους, 
επιδεικνύοντας  την ταυτότητα μέλους της Ε.Ν.Ε., η οποία πι-
στοποιεί την ιδιότητα τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευ-

χαριστίες του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. 

για την παροχή της εκπτωτικής πολιτικής, προς τα μέλη της 

Ε.Ν.Ε., η οποία έρχεται να αποδείξει την έμπρακτη κοινωνική 

αναγνώριση του έργου των Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης        Τζαννής Πολυκανδριώτης

«Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.: Παροχή έκπτωσης από 5% έως 50% 
στα μέλη της Ε.Ν.Ε. για τη διαμονή τους

σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα»

H

Οι Νοσηλευτές δίνουν «Ρυθμό» στην Υγεία: 
«Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας:

Η νέα πρόκληση για το Υγειονομικό Προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων» 

HΗ αναπάντεχη και πρωτόγνωρη εισβολή του κορωνοϊού SaRs-
CoV-2 στη ζωή μας, τον Ιανουάριο του 2020, άλλαξε άρδην την 
καθημερινότητά μας. Οι νέες συνθήκες απαίτησαν απ’ όλους 
να δραστηριοποιηθούμε άμεσα και να οχυρωθούμε έναντι στη 
νέα απειλή. Ο ιός αποτέλεσε τόσο για την ερευνητική και επι-
στημονική κοινότητα, όσο και για τους απλούς πολίτες κάτι 
καινούριο, για το οποίο υπήρχε ελάχιστη γνώση. Αυτό οδή-
γησε σε φόβο και ανασφάλεια σχετικά με τη δράση του ιού 
σε υγειονομικό αλλά και κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Οι 
επαγγελματίες υγείας, άοπλοι αρχικά, κλήθηκαν να πολεμή-
σουν αυτό τον άγνωστο εχθρό, βιώνοντας σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, πολύ δύσκολες καταστάσεις στην προσπάθεια τους 
να πληροφορήσουν, να προφυλάξουν και να περιθάλψουν. 
Στην πορεία όμως και μετά από εργώδεις παγκόσμιες προ-
σπάθειες, εμφανίστηκε ένα ισχυρό όπλο, το εμβόλιο. Κατό-

πιν έγκρισης της χρήσης του από τους Διεθνείς Οργανισμούς 
Υγείας το Δεκέμβριο του 2020, στόχος πλέον ήταν η επίτευξη 
ανοσίας του πληθυσμού, στα μεγαλύτερα δυνατά ποσοστά, σε 
όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Η ανάγκη αυτή δεν μπορούσε να καλυφτεί από τις υπάρχουσες 
δομές. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο 
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά COVID-19, 
το σχέδιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Έτσι, οργανώθηκε μια προσπάθεια 
συλλογική και δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα τα Εμβολιαστι-
κά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας, των οποίων η διοίκηση 
και η στελέχωση ανατέθηκε στο Υγειονομικό Σώμα των Ενό-
πλων Δυνάμεων. Επιστρατεύτηκε η ευελιξία και η προσαρ-
μοστικότητα του προσωπικού σε νέο ρόλο και χώρο, εκτός 
του στρατιωτικού νοσοκομείου ή της στρατιωτικής μονάδας. 
Η συνεργασία των 3 κλάδων διευρύνθηκε με την συνεργασία 
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του Υπουργείου Υγείας, της 1ης και 2ης ΥΠΕ, του ΕΕΣ, υπό την 
αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Ως Διοικητής ορίστηκε Αξιωματικός Νοσηλεύτρια της Πολε-
μικής Αεροπορίας με πολυετή και πολύπλευρη εμπειρία, όχι 
μόνο στη νοσηλευτική επιστήμη, αλλά και σε επιτελικές και 
διοικητικές θέσεις, η Σμήναρχος (ΥΝ) Κυριακή Πελέκη. Το 
πρώτο Εμβολιαστικό Κέντρο Υψηλής Δυναμικότητας (ΕΚΥΔ) 
ήταν ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» στο Μαρούσι, που εγκαινιάστηκε τον 
Φεβρουάριο του 2021. Ακολούθησαν δυο ακόμη στην Αττική 
και άλλα επτά σε μεγάλες πόλεις. Η λειτουργία του, αρχικά 
εξαήμερη και στη συνέχεια επταήμερη, σε 2 οκτάωρες βάρδι-
ες. Οι εμβολιασμοί από 2500 ξεπέρασαν τους 8000/ημερησί-
ως τον Ιούλιο του 2021, με τα εμβόλια της ΜODERNA, PFIZER 
και JOHNSON & JOHNSON. Ειδικά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 
2021 οι εμβολιασμοί στα ΕΚΥΔ άγγιξαν τις 25.000 /ημερησίως.  
Όλα τα ΕΚΥΔ είναι άρτια οργανωμένα και εξοπλισμένα με όλα 
τα μέτρα ασφάλειας, προστασίας και παροχής υπηρεσιών.  Η 
διαδικασία από την είσοδο έως και την έξοδο από το ΕΚ είναι 
εύκολη και συνεχής, καθοδηγούμενη από το έμπειρο προσω-
πικό μιας σύγχρονης, δυναμικής εταιρίας παροχής υπηρεσι-
ών ασφάλειας και από ειδική σήμανση του χώρου, κατά τη 
διέλευση των πολιτών, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ροή και 
να αποφεύγεται ο συνωστισμός.  Η δομική μονάδα του ΕΚ 
είναι η εμβολιαστική γραμμή, η οποία αποτελείται από υπο-
δοχή-γραμματεία, ιατρό, επικεφαλής και οκτώ εμβολιαστές. 
Ο εμβολιαζόμενος, αφού κλείσει ραντεβού μέσω της ειδικής 
πλατφόρμας, προσέρχεται την καθορισμένη ημερομηνία στη 
γραμματεία της εμβολιαστικής γραμμής για την ταυτοποίηση 

και εξακρίβωση των στοιχείων του και λήψη ατομικού ιατρι-
κού ιστορικού, βάση των συχνά επικαιροποιημένων πρωτο-
κόλλων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Στη συνέχεια 
εισέρχεται στο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (box), όπου 
εμβολιάζεται. Ο εμβολιαστής μέσω tablet, επιβεβαιώνει τον 
εμβολιασμό. Όλα καταχωρούνται σ΄ ένα πρότυπο ηλεκτρο-
νικό πρόγραμμα εύκολης χρήσης και μέγιστης ασφάλειας, 
εκμηδενίζοντας την πιθανότητα λάθους. Ειδικά εκπαιδευμέ-
νη ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού καλύπτει το χώρο 
της πλήρους εξοπλισμένης βραχείας νοσηλείας, όπου αντιμε-
τωπίζονται τυχόν άμεσες παρενέργειες και ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ καλύπτει το Εμβολιαστικό Κέντρο καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της λειτουργίας του. Τα εμβόλια μεταφέρονται σε συνθήκες 
ψυχρής αλυσίδας με κατάλληλο εξοπλισμό και φυλάσσονται 
σε ψυγεία σε θερμοκρασία 2-8 βαθμούς, με 24ωρη καταγρα-
φή της θερμοκρασίας τους, έως ότου με ασφάλεια και σωστή 
τεχνική χορηγηθούν στους συμπολίτες μας.  Η Συντονιστική 
ομάδα που αποτελείται από Ανώτερους Αξιωματικούς Νοση-
λευτές και των 3 κλάδων των ΕΔ, έχει την ευθύνη για τη δια-
χείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τη σωστή διεξαγωγή 
των εργασιών όλων των εμβολιαστικών γραμμών. Επίσης σε 
συνεργασία με μια καταρτισμένη ομάδα ηλεκτρονικής υπο-
στήριξης, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά οποιοδήποτε εξατο-
μικευμένο πρόβλημα των πολιτών, που δεν καλύπτεται από 
την τυπική διαδικασία. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζουν και οι 
«αφανείς ήρωες» στον εφοδιασμό, τη μεταφορά, το κέντρο 
διαχείρισης της πλατφόρμας κ.α., που οι περισσότεροι ίσως 
αγνοούν. 

Κυριακή Πελέκη
ΜSc, Σμήναρχος (ΥΝ)

Αλεξάνδρα Κατσαριώτη
Αντισμήναρχος (ΥΝ) 

Αικατερίνη Στασινή
Ταγματάρχης(ΥΝ) 

Αγορίτσα Ροκκά
Αντισυνταγματάρχης (ΥΝ) 

Ελένη Τρουπή
Αντισυνταγματάρχης (ΥΝ)

Ευαγγελία Κωνσταντίνου
Ταγματάρχης (ΥΝ) 

Βασιλική Τσαρούχα
Ταγματάρχης (ΥΝ) 

Σοφία Γκέκα
Ταγματάρχης (ΥΓ) 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια όλης αυτής της επι-
χείρησης, ο πήχης δυσκολίας συνεχώς ανέβαινε. Αιτία, η επι-
φυλακτικότητα του κοινού προς το εμβόλιο, σε συνδυασμό με 
την διαφορετικότητα τόσο των απόψεων, όσο και των ηλικιών 
των εμβολιαζόμενων. Αρχικά οι υπέρμαχοι του εμβολίου, συ-
νειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι και οι υπερήλικες, ευ-
γενικοί και υπομονετικοί, που προσέρχονταν με το φροντιστή 
τους, για να εμβολιαστούν και να προστατευτούν.  Στη συνέ-
χεια οι νεότερες ηλικιακές ομάδες, περισσότερο διστακτικοί 
συνάνθρωποί μας, προβληματισμένοι ή αγχωμένοι, με καται-
γισμό ερωτήσεων περί των εμβολίων, των παρενεργειών τους 
και των διαδικασιών. 

Ακολουθεί ο εμβολιασμός των ανήλικων τέκνων, μαθητών Γυ-
μνασίου και Λυκείου. Προσέρχονται με περισσή ωριμότητα, 
συνοδευόμενοι από γονέα ή κηδεμόνα, θέλοντας να διασφα-
λίσουν την υγεία τους, να προστατέψουν τους ηλικιωμένους 
του οικείου τους περιβάλλοντος και να βάλουν ένα λιθαράκι 
στην ανοσία του γενικού πληθυσμού. Τέλος έρχεται η μέρα 
που ανακοινώνεται η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε 
συγκεκριμένους εργασιακούς τομείς, ένα από τα πιο δύσκολα 
και ευαίσθητα «κομμάτια» που χρειάστηκε να διαχειριστεί το 
νοσηλευτικό προσωπικό. Παρατηρώντας μια πληθώρα συμπε-
ριφορών και αντιδράσεων από διαφορετικούς χαρακτήρες, 
που απαιτούσαν διαφορετική προσέγγιση, κύριο μέλημά του 
ήταν η διατήρηση της ψυχραιμίας, η ενσυναίσθηση και η δι-
αρκής και έγκυρη ενημέρωσή του σχετικά με τα επικαιροποι-
ημένα πρωτόκολλα, ώστε να προσδίδει αίσθημα ασφάλειας σε 
κάθε πολίτη, επιβεβαιώνοντας τον άρτιο επαγγελματισμό του. 

Η συνδρομή των ΕΔ στο σχέδιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», με το υψηλού 
επιπέδου επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης προ-
σωπικό που διαθέτουν, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και 
αίσθημα ασφάλειας και εγκυρότητας της διαδικασίας στους 
πολίτες. Μετά από διάστημα 7 μηνών λειτουργίας των ΕΚΥΔ, 
εάν μπορούσε μία λέξη να χαρακτηρίσει την όλη προσπάθεια, 
αυτή θα ήταν η εξής:

«Ευκαιρία». Ευκαιρία για:

• Συνεισφορά στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.

• Ανάδειξη της κοινωνικής προφοράς των ΕΔ στον Ελληνικό 
λαό.

• Εξοικείωση με νέα συστήματα και τεχνολογίες.

• Αποκόμιση εμπειρίας από την εργασία εκτός νοσοκομεια-
κού περιβάλλοντος.

• Εξάσκηση στην πράξη διαφορετικών μοντέλων ηγεσίας, 
αναλόγως των καταστάσεων και των αναγκών των ατόμων.

• Εργασία με πληθυσμιακές ομάδες διαφορετικές από αυτές 
με τις οποίες κυρίως ερχόμαστε σε επαφή στα στρατιωτικά 
νοσοκομεία (12 – 18 ετών).

Ευκαιρία για εξάσκηση στην πράξη της:

• Διακλαδικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), δηλαδή της 
συνεργασίας με άλλους κλάδους των ΕΔ.

• Πολιτικο-Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) (Civil-Military 

Cooperation - CIMIC), δηλαδή της συνεργασίας με Πολιτικό 

προσωπικό και Φορείς του Ελληνικού Κράτους.

Τέλος, Ευκαιρία για να αναδειχθεί στο κοινωνικό σύνολο, ότι 

Νοσηλευτής και η Νοσηλεύτρια του 21ου αιώνα, έχει την ακα-

δημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσει να 

ανταποκριθεί πλήρως, με επάρκεια και επιτυχία σε όποια κα-

θήκοντα της ανατεθούν και ότι είναι ένας εκ των κύριων στυ-

λοβατών ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Υγειονομικού 

συστήματος.

Συμπερασματικά, το υγειονομικό προσωπικό των ενόπλων 

δυνάμεων, αναδεικνύοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, μάχε-

ται στην «πρώτη γραμμή» ενάντια στο κορωνοϊό, όπως και σε 

κάθε μάχη που του έχει ζητηθεί, στο πλευρό του πολίτη, με 

σκοπό τον έλεγχο της πανδημίας και κατ΄ επέκταση την προ-

στασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής και της ευεξίας του πληθυσμού, εξοπλι-

σμένο με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζεται, για 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις της εποχής 

μας.

Κυριακή Πελέκη, ΜSc, Σμήναρχος (ΥΝ)

Αγγελική Γεωργούλα, Συνταγματάρχης (ΥΝ) 
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