
Καθολική αναγνώριση της 
υπερπροσπάθειας των 
Νοσηλευτών από τον Υπουργό 
Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη

Χορήγηση επιδόµατος 
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής 
εργασίας στους Νοσηλευτές 
του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Υποχρεωτική εγγραφή 
στα Ν.Π.∆.∆.

Γ. Ίντας: 
«Οι προκλήσεις στους 
Οργανισµούς Περίθαλψης κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας 
COVID–19»

Β. Μούγια:
«Η ανταπόκριση των Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας, στις ειδικές 
συνθήκες της πανδηµίας 
COVID–19»

Μ. Παπαθεοδώρου: 
«Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου: 
Η απόκριση στην πανδηµία 
COVID–19»

Λ. Κεραµιδά: 
«Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
και ο ρόλος της κατά την διάρκεια 
της πανδηµίας COVID–19»

Κ. Μουταφτσής:
«Η συµβολή της εργονοµίας για την 
ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης 
στο Νοσηλευτικό Προσωπικό πριν 
και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας 
COVID–19»

Οι Νοσηλευτές «δίνουν»
Ρυθµό στην Υγεία

147
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ε.Ν.Ε.: 15ο 
Πανελλήνιο 
Επιστηµονικό και 
Επαγγελµατικό 
Νοσηλευτικό 
Συνέδριο,
Χανιά 2022 –
Β’ Ανακοίνωση



2 Ε.Ν.Ε.πίγραφα | Περιεχόμενα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

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 Μπαλιόζογλου / 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
Γεώργιος Κούρτης
Γεώργιος Αρβανίτης
Ευτυχία Γιάγκου
Παναγιώτης Κοσκινάς
Μαρία Κωστίκου
Μιχαήλ Μαντζανάς
Ευάγγελος Ναλμπάντης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γεώργιος Αβραμίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
POWER GRAPHICS
Αγνώστων Ηρώων 101, Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 2717979
e-mail: info@powergraphics.gr

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

Άδεια για συμμετοχή σε
υβριδικό συνέδριο

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση Προκήρυξης 
13Κ/2021 – Θέσεις Νοσηλευτών

Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων: Πρόσκληση μελών 
Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 Σχολικών 
Νοσηλευτών εγγεγραμμένων στους 
τελικούς αξιολογικούς πίνακες 
κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο 
διορισμό σε κενές οργανικές 
θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων: Μόνιμοι διορισμοί 
Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού από 
τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες 
κατάταξης Γ1΄ της προκήρυξης 
2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ

Φ.Ε.Κ. 283/28-01-2022: 
Παράταση ειδικού προγράμματος 
απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο 
τομέα της υγείας

σελ. 03

σελ. 03

σελ. 03

σελ. 04

σελ. 04

σελ. 04

σελ. 04
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Β

Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα)

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για την είσοδο 
μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού 
στην Αθήνα.

Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται 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:

α. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν.
β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) του αιτούντος.
γ. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των μελών της 

οικογένειας.
δ. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της 

Ε.Ν.Ε. καθημερινά, αυτοπροσώπως (κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνι-

κού ραντεβού) ή ταχυδρομικώς, (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 οποί-
ες είχαν κατατεθεί το περασμένο έτος, παρακαλούνται τα μέλη τα οποία έχουν 
ενημερωθεί τηλεφωνικά, να τις παραλάβουν κατόπιν προγραμματισμένου 
τηλεφωνικού ραντεβού. Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία αδυνατούν να πα-
ραλάβουν τις ατομικές κάρτες από τους Αντιπροσώπους της Ε.Ν.Ε., θα απο-
σταλούν ταχυδρομικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε. 
α. Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο στο Στρατιωτικό Πρατήριο του Πολε-

μικού Ναυτικού (Αθήνα): http://enne.gr/18970
β. Είσοδος μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης: 

http://enne.gr/18965

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

δ. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων 
από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.: http://enne.gr/18810

Α

Άδεια για συμμετοχή σε υβριδικό συνέδριο 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-

κα, «Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, 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 Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε 
κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπη-
ρεσία.

Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδι-
ασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, 
στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα 
για την υπηρεσία.

Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται από τον οικείο 
υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, 
κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, 
με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγω-
νισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες 
που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου».

Με τις παραπάνω διατάξεις ο νομοθέτης καθιερώνει ρητώς την δυνατότη-
τα 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 αναφορικά με την 

αξιολόγηση του αιτήματος για χορήγηση της συγκεκριμένης μορφής άδειας 
είναι το συμφέρον της υπηρεσίας από την συμμετοχή του υπαλλήλου στο συ-
γκεκριμένο συνέδριο ή άλλης μορφής επιστημονική εκδήλωση.

Πέραν του κριτηρίου τούτου ουδεμία άλλη προϋπόθεση θεσπίζει ο νομοθέ-
της, ιδίως εν σχέσει με την χρονική στιγμή υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

Υπογραμμίζεται, περαιτέρω, ότι ο νομοθέτης ουδόλως διακρίνει μεταξύ 
συνεδρίων που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων 
και συνεδρίων που πραγματοποιούνται 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 συμμετεχόντων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Γ
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Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση Προκήρυξης 13Κ/2021 – Θέσεις Νοσηλευτών
Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 

Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/3uBOtfR

Δ

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. 
κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών εγγεγραμμένων στους τε-
λικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο 
διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Ε

Καλούνται τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων 
ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, και ΠΕ30 που είναι εγγεγραμμένα στους 
τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ του ΑΣΕΠ της 2ΕΑ/2019 
προκήρυξης, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και επιθυμούν να διορι-
στούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για 
μόνιμο διορισμό.

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Μόνιμοι διορισμοί 
Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της 
προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ 

Στ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) 
και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 
4275/Ε4/13-1-2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 3, ΑΔΑ: Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ) Πρό-
σκλησης, όπως διορθώθηκε και ισχύει, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργα-
νικές θέσεις υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 

κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, εγγεγραμμένων στους 
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ του ΑΣΕΠ της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης, 
όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, διορίζονται 41 μέλη ΕΕΠ στην Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: https://bit.ly/3veDAjl

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) 
(https://opsyd.sch.gr) από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 
24 Ιανουαρίου 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/3jwwS2A

Φ.Ε.Κ. 283/28-01-2022: Παράταση ειδικού προγράμματος 
απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας

«Η απασχόληση των ωφελουμένων συνεχίζεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, υπό τους 
ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις»

Αναλυτικά το Φ.Ε.Κ.: https://bit.ly/3Ec3ech

Z
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Ε.Ν.Ε.: 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και 
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, 
Χανιά 2022 – Β’ Ανακοίνωση

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας καλωσορίζουμε στο 15ο Πανελλήνιο Επι-
στημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγμα-
τοποιηθεί φέτος στη μαγευτική πόλη των Χανίων, από 12 έως 15 Μαΐου 
2022, στο ξενοδοχείο Atlantica Creta Hotel, με υβριδικό τρόπο, σύμφωνα 
με τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα.

«Οι Νοσηλευτές προάγουν τη 
διεπιστημονικότητα ως μέσο 
εξέλιξης των συστημάτων υγείας»

Αναλυτικές πληροφορίες: www.enne2022.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

15ο

www.enne2022.gr

12–15
Μαΐου
2022

ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
Συµµετοχή µέσω υβριδικής παρουσίας, µε δυνατότητα

επιλογής ανάµεσα σε δύο τρόπους παρακολούθησης
είτε µε φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά.

Οι Νοσηλευτές προάγουν τη 
διεπιστηµονικότητα ως µέσο εξέλιξης 
των συστηµάτων υγείας.

∆ιοργάνωση
- Γραµµατεία: Ξενοδοχείο:

Με τη στήριξη του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

Νοσηλευτικής
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Ανακοίνωση
ΣυνεδρίουΒ’

Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
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Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας καλωσορίζω στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό 

& Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, που πραγματοποιείται φέτος στη 
μαγευτική πόλη των Χανίων, από τις 12 ως και 15 Μαΐου 2022.

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, ότι το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος θα αποτελέσει μια νέα μοναδική ευκαιρία για 
ενημέρωση και επιμόρφωση στο χώρο της Νοσηλευτικής, με διεθνή ακτινοβολία 
στον τομέα της υγείας. Η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις, γι’ αυτό 
οφείλουμε να παρακολουθούμε τόσο την τεχνολογική εξέλιξη, όσο και τη 
ραγδαία παραγωγή της γνώσης. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, 
νοσηλευτές με ισχυρή αυτοεκτίμηση, κριτική και συμμετοχική διάθεση, με στόχο 
την προστασία και την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στρογγυλές τράπεζες, 
διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια, workshops και θα παρουσιαστούν ελεύθερες 
και αναρτημένες ανακοινώσεις, οπότε και οι συμμετέχοντες θα διαμορφώσουν 
πληρέστερη εικόνα των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, σύμφωνα με τους 
στόχους του συνεδρίου. Όπως κάθε χρόνο, έντονη είναι και φέτος η παρουσία 
των φοιτητών νοσηλευτικής, οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη δημιουργία 
νέας γνώσης, πέρα από το να εμπλέκονται στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων.

Η ενεργή συμμετοχή όλων μας αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αναδειχθεί 
στις πραγματικές του διαστάσεις το εξαιρετικό και υψηλής ποιότητας διδακτικό, 
ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο που παράγεται από τους νοσηλευτές και 
προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Το οφείλουμε, σε όλους όσους αγωνίζονται 
μέχρι σήμερα με ανιδιοτέλεια και όραμα, για να είναι σε θέση η Ένωσή μας να 
ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της.

Φιλοδοξούμε, ότι και το 15ο Συνέδριό μας, θα σημειώσει την ίδια και ευχής 
έργον μεγαλύτερη επιτυχία με των προηγούμενων ετών και θα συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ανάδειξη όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη 
Νοσηλευτική κοινότητα στο σύνολό της. Στους σκοπούς του συμπεριλαμβάνονται 
το να προκαλέσει το διάλογο και να διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων, 
αλλά και να τονώσει το φρόνημα των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον επιτελικό 
και αναντικατάστατο ρόλο μας σε οποιαδήποτε μονάδα υγείας κι αν υπηρετούμε.

Οι Νοσηλευτές της Ελλάδας δίνουμε δυναμικό παρόν, καταθέτουμε και 
ανταλλάσσουμε εμπειρίες και απόψεις, και ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας 
στον ορίζοντα που δημιουργεί η πρόκληση της μετά covid-19 εποχής, με σημείο 
αναφοράς την κορυφαία εκδήλωση της Ένωσής μας.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε ενωμένοι και σταθερά προσηλωμένοι 
στο στόχο της πολύπλευρης ανάπτυξης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, με 
βήματα ουσίας.

Ευχαριστώ θερμά τους εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, διεπιστημονικής, 
τιμητικής, διεθνούς, τοπικής και συντονιστικής οργανωτικής επιτροπής, που 
άοκνα συμμετέχουν και συνεισφέρουν στην επιτυχία του μεγαλύτερου Συνεδρίου 
Νοσηλευτικής της χώρας.

Καλή αντάμωση στη μεγάλη συνάντηση των νοσηλευτών, φέτος, στα φιλόξενα 
και αγαπημένα Χανιά.

Θα σας περιμένουμε με χαρά κοντά μας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης
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Αγαπητοί συνάδελφοι. 
Μετά από προσπάθειες ετών, είμαστε εφέτος στην ιδιαίτερα ευχάριστη 

θέση να σας καλωσορίσουμε στην πανέμορφη πόλη των Χανίων, όπου θα 
διεξαχθεί το 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος μεταξύ 12 και 15 Μαΐου του 
τρέχοντος έτους.

Σε πείσμα των καιρών και εν μέσω αντίξοων συνθηκών, έχουμε αυτή τη 
φορά την τιμή να μας φιλοξενεί η Κρήτη του Μινωικού πολιτισμού, ο τόπος 
που ανάθρεψε το Δία, η πατρίδα του El Greco, του Βενιζέλου, του Καζαντζάκη, 
του Ξυλούρη και πολλών άλλων, της λεβεντιάς και των σπουδαίων αγώνων. 
Στα μαγευτικά Χανιά λοιπόν, Νοσηλευτές, φοιτητές και λοιποί επαγγελματίες 
υγείας από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό θα ανταλλάξουμε 
και φέτος επιστημονικά δεδομένα και κλινική εμπειρία, αναδεικνύοντας και 
εμπλουτίζοντας γνώσεις και συναισθήματα.

Το στοίχημα της διοργάνωσης του φετινού Συνεδρίου της ΕΝΕ, συντίθεται 
από την ανάγκη κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των 
Νοσηλευτών, από την αίσθηση της ενότητας ώστε, ο καθένας μας να θεωρεί 
εαυτόν ως μέλος ενός δυνατού συνόλου επαγγελματιών. Ενός συνόλου με 
συγκεκριμένη και διακριτή επαγγελματική ταυτότητα και ρόλο όχι μόνο εντός 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά, και εντός του κοινωνικού συνόλου ως 
εγγυητής της δημόσιας υγείας.  

Ευελπιστούμε ο ιερός αυτός τόπος, προσφέροντας απλόχερα την αίσθηση 
της δημιουργίας, να συμβάλει στη μετουσίωση του διαρκούς μόχθου των 
νοσηλευτών (και) για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στη θεμελίωση 
ενός επιπλέον εργαλείου φροντίδας. Μιας φροντίδας που αυτή τη φορά, 
θα αφορά στους ίδιους τους Νοσηλευτές και την ανάγκη να μεριμνήσει 
κάποιος και για αυτούς, τόσο από τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα όσο και, 
κυρίως, από την πολιτεία προκειμένου να συνεχίσουν άοκνα όπως πάντα να 
μεριμνούν για όλα τα υπόλοιπα. 

Καλώς να ανταμώσουμε λοιπόν στα όμορφα Χανιά!

“Ό,τι επιθυμείς να το φωνάζεις δυνατά, 
αγρίμι να γίνεσαι.

Δεν ταιριάζει η μετριότητα με τη λαχτάρα.”
Ν. Καζαντζάκης

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Λάμπρος Μπίζας
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Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και 

Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο θα γίνει στα όμορφα Χανιά από 
τις 12 έως τις 15 Μαΐου 2022.

Στις ιδιαίτερα δύσκολες μέρες που περνά η πατρίδα μας, εν μέσω μιας 
πανδημίας που σαρώνει όλες τις χώρες και που δίχως άλλο επηρεάζει την 
καθημερινότητα μας, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, 
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για επιστημονική συσπείρωση αλλά και ποιοτική 
αναβάθμιση της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα.

Το μότο μας για αυτό το συνέδριο είναι «επιρροή». Επιλέξαμε την «επιρροή» 
γιατί είναι ο συνδυασμός δράσης και αποτελέσματος. Είναι η δύναμη να αλλάξεις 
ή να επιδράσεις σε κάποιον ή κάτι, άμεσα ή έμμεσα. Η επιρροή πιέζει για αλλαγή.  
Η επιρροή βασίζεται στην πειθώ και στην ικανότητα να επιδράς θετικά  στη σκέψη 
ή στις πράξεις του άλλου. 

Επηρεάζουμε τη φροντίδα των ασθενών και των οικογενειών επιδεικνύοντας 
συμπόνια, εκπαιδεύοντάς τους και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία 
τους. Επηρεάζουμε τους συναδέλφους νοσηλευτές, τους γιατρούς και τους άλλους 
επιστήμονες υγείας μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας με σκοπό την κάλυψη 
των μοναδικών αναγκών που απορρέουν της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, 
επηρεάζουμε τους νομοθέτες υποστηρίζοντας ενέργειες που προστατεύουν τους 
νοσηλευτές, όπως επίσης  επηρεάζουμε την κοινότητα διδάσκοντας πρακτικές για 
την προώθηση της υγείας και την πρόληψη ασθενειών. 

Ποτέ άλλοτε ο κόσμος δεν αντιμετώπισε τους νοσηλευτές με υψηλότερες 
προσδοκίες. Δεν αντέχουμε άλλο αυτό το φόρτο εργασίας μόνοι μας. 
Προσβλέπουμε στο μέλλον συνεχίζοντας να χτίζουμε και να ενισχύουμε την 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος μέσω ανάπτυξης της ηγεσίας, της ενδυνάμωσης, της 
συγκέντρωσης νέων πόρων και με το να είμαστε πάντα παρόντες στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για να οδηγήσουμε τις αλλαγές όχι μόνο για την ισότητα αλλά 
και για την ευημερία του συστήματος υγείας.

Η επιρροή μας θα ενισχύσει την αλληλεγγύη τόσο μεταξύ  των νοσηλευτών, όσο 
και μεταξύ των άλλων επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. 
Καθοδηγούμαστε από τις γνώσεις μας, το πάθος μας και την ταπεινοφροσύνη, 
αναγκαία συστατικά για την άσκηση επιρροής.  

Η Κρήτη ανέκαθεν ασκούσε επιρροή σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μπορούσε 
λοιπόν να υπάρξει καταλληλότερο μέρος για τη διενέργεια του συνεδρίου μας 
από αυτό της όμορφης και λεβεντογέννας Κρήτης.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό 
και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο και να συμβάλετε στην επιτυχία του με 
τις γνώσεις, την εμπειρία, τον ενθουσιασμό και τις νέες ιδέες σας, με σκοπό την 
ενίσχυση της επιρροής του κλάδου μας.

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Δρ. Γεώργιος Σιδηράς
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ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΨΑΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΤΣΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΚΚΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΤΣΟΛΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΒΕΛΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΥΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ 
ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ
ΛΑΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΛΙΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

ΜΕΛΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΑΔΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΑΛΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΟΣΧΟΒΙΑ 
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΟΛΓΑ 
ΑΡΓΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΗΝΑ ΦΑΝΗ 
ΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΒΑΛΤΣΑΝΟΒΑ ΝΤΙΑΝΑ
ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΕΡΓΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΕΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΙΓΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΥΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΥΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΒΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΓΑΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ
ΓΑΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΛΟΥΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΡΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΔΗΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΑÏΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΜΠΟΥΡΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑÏΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ 
ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ
ΚΑΝΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΛΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΜΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΡΟΛΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ 
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΗΤΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΟΥΛΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΟΥΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΡΛΟΥΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΒΑΪΟΣ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΜΠΑΦΕ ΕΛΕΝΗ 
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΜΠΙΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΙΤΣΙΩΡΗ ΖΩΗ
ΜΠΟΓΙΑΣΚΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΦΑΝΗ
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΕΡΟΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΤΑΡΔΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΜΙΝΗΣ ΜΙΚΕΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΤΗΘΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΛΕΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΡΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΛΥΔΙΑ
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΙΖΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΖΩΗ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΗ
ΣΕΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΤΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΓΓΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΑΝΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΕΝΙΚΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΑΡΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΕΛΛΗ 
ΧΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΨΑΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΤΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 

ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΑΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΡΙΑ

ΠΡΕΒΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΤΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΧΙΑΣ ΦΡΙΞΟΣ

ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ

ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΤΕΜΗ ΣΟΦΙΑ

ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΔΑΛΗΓΓΑΡΟΥ ΟΛΓΑ

ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΕΡΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΔΗΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΖΗΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ

ΖΟΥΓΚΟΥ ΘΕΩΝΗ

ΖΥΓΑ ΣΟΦΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΚΑΠΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΡΚΑΝΤΗ ΙΑΣΙΜΗ 

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΛΟΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ

ΛΑΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΟΥΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΛΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΛΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΙΜΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΓΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΑΤΙΚΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

ΜΠΕΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ

ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ 
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
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ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΡΟΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΑΚΚΟΥ ΑΓΝΗ

ΣΙΑΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ

ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΒΙΑΔΗΣ

ΒΕΜΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΖΑΟΥΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ

ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΘΕΑΝΩ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΣΑΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΣΤΟΡΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ

ΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΑΝΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΞΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΖΑ

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΛΙΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΩÏΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
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Επιστημονικές
Πληροφορίες

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προθεσμία υποβολής εργασιών: Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

Υποβολή Περίληψης μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρμας στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί on-line μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2022.gr 

στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή υποβολή της περίληψης. Η περίληψη 

της εργασίας υποβάλλεται ως επισυναπτόμενο αρχείο Word.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

 ↪ 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 συγγραφέας 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 εγγραφή 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 αλληλογραφίας. 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 11 Απριλίου 2022.
 ↪ Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων (07/03/2022), δε θα γίνεται αποδεκτή η απόσυρση 

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 απαντήσουν 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 συμμετεχόντων ότι το 

περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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 αντίστοιχος 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).

 ↪ 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 μορφοποιημένο σε 

μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

 ↪ Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, έντονη γραφή (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 συνέχεια 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 συγγραφέα π.χ. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 15ου 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 πλήρους κειμένου των Εργασιών προς Βράβευση
Το πλήρες κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις και θα πρέπει να αποσταλεί έως την 

Παρασκευή 20 Απριλίου 2022.

Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει σε word document στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

abstracts@enne2022.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.

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.



9Ε.Ν.Ε.ργειες | ΕπικαιρότηταΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Οι υποβληθείσες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για διεθνές ακροατήριο και οι συγγραφείς 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 αναφέρονται τα 

ακόλουθα:

 ↪ Βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ολόκληρη, ή τμήμα αυτής σε κάποιο ελληνικό 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 ευθύνη 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.

 ↪ Το 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 του επιστημονικού περιοδικού της 

Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος: «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» τις οποίες οι συγγραφείς 

μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://journal-ene.gr/?page_id=24

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

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 προταθούν προς δημοσίευση 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 Υπουργείου Υγείας ανήκει στα Περιοδικά 

με Εθνική Αναγνώριση στην Ελλάδα, αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό 

που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και βρίσκεται στη διαδικασία της αποδελτίωσης σε 

διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Οι προτάσεις των Διαλέξεων, των Φροντιστηρίων και των Στρογγυλών Τραπεζών θα 
υποβάλλονται έως 15/03/2022.

Υποδείγματα Υποβολής Προτάσεων
Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση τα ακόλουθα υποδείγματα. Να 

αναγράφεται ο ακριβής τίτλος και τα πλήρη στοιχεία τόσο των συντονιστών όσο και των ομιλητών. Οι 

προτάσεις θα αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και τα αποτελέσματα θα 

ανακοινώνονται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας.

Υποδείγματα Υποβολής Διάλεξης

«Τίτλος Διάλεξης»
Ονοματεπώνυμο Συντονιστή/ών:

 ➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web 

(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα) 

 ➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,

(e-mail, τηλέφωνο)

Ονοματεπώνυμο Εισηγητή:
 ➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web 

(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα) 

 ➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,

(e-mail, τηλέφωνο)

Διάρκεια:
Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:
Δήλωση επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (Δια ζώσης ή Web):

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:

e-mail:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
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Υπόδειγμα Υποβολής Κλινικού Φροντιστηρίου / Ειδικού Φροντιστηρίου /
Βιωματικού Φροντιστηρίου / Σεμινάριου

«Τίτλος»
Ονοματεπώνυμο Συντονιστή/ών:

 ➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web 

(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα) 

 ➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,

(e-mail, τηλέφωνο)

Ονοματεπώνυμο Εισηγητή/ών – Εκπαιδευτή/ών:
 ➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web 

(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα) 

 ➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,

(e-mail, τηλέφωνο)

Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Διάρκεια:

Πληθυσμός Στόχος:

Αριθμός Συμμετεχόντων:

Υλικοτεχνική Υποδομή:

Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:

Δήλωση επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (Δια ζώσης ή Web):

Αιτιολόγηση επιλογής Web παρουσίασης:

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:

e-mail:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
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Υπόδειγμα Υποβολής Στρογγυλής Τράπεζας

«Τίτλος Στρογγυλής Τράπεζας»
Ονοματεπώνυμο Συντονιστή/ών:

 ➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web 

(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα) 

 ➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,

(e-mail, τηλέφωνο)

Ονοματεπώνυμο Εισηγητή/ών:
 ➔ ιδιότητα & τρόπος συμμετοχής: Δια ζώσης ή Web 

(όπως τα παραπάνω θα αναφερθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα) 

 ➔ & στοιχεία επικοινωνίας: e-mail, τηλέφωνο

π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Νοσηλευτής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» – δια ζώσης,

(e-mail, τηλέφωνο)

Διάρκεια:
Δήλωση Επιθυμητής Ημέρας και Ώρας Διεξαγωγής:
Δήλωση επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (Δια ζώσης ή Web):

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:

e-mail:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια και στα Workshops
• Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν μόνο οι 

εγγεγραμμένοι σύνεδροι.
• Για web συμμετοχή και παρακολούθηση μέσω live streaming δεν απαιτείται προεγγραφή με την 

προϋπόθεση να επιτρέπεται η live μετάδοσή στο εκάστοτε κλινικό φροντιστήριο.
• Για τη δια ζώσης συμμετοχή στα φροντιστήρια η συμμετοχή αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων 

και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του συνεδρίου (Let’s Con-
gress). Αναλυτικότερα στο πεδίο PERSONAL ->SELECT SESSION θα είναι διαθέσιμα τα κλινικά 
φροντιστήρια.

• Η συμμετοχή μοριοδοτείται επιπλέον από την ΕΝΕ με 3 (τρεις) μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής 
εκπαίδευσης. 

• Με την ολοκλήρωση των Κλινικών Φροντιστηρίων, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα αποσταλούν 
ηλεκτρονικά.
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Γενικές Πληροφορίες

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 

Ελλάδος, θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση 
(υβριδικός τρόπος).

Τόπος: Χανιά, Κρήτης
Ξενοδοχείο: Atlantica Creta Hotel
Χρόνος: 12 έως 15 Μαΐου 2022
Εφαρμογή Συνεδρίου: Let’s Congress
(διαθέσιμη για download σε android και ios software)

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνίες Συνεδρίου: 12 έως 15 Μαίου 2022
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 7 Μαρτίου 2022
Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 11 Απριλίου 2022
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Παρουσιάσεων: 29 Απριλίου 2022
Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασίας: 20 Απριλίου 2022
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Κλινικών Φροντιστηρίων, Στρογγυλών Τραπεζών & Διαλέξεων: 15 Μαρτίου 2022
Λήξη Πρώτης περιόδου Εγγραφών: 21 Μαρτίου 2022
Λήξη Δεύτερης περιόδου Εγγραφών: Έως & τη διεξαγωγή του συνεδρίου
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Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική.

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτείται από την Ε.Ν.Ε. με 23 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με το Ν. 3252/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4272/2014.

Οπτικοακουστικά μέσα
Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:

 ↪ Data video projector 

 ↪ Ηλεκτρονικό υπολογιστή

 ↪ Οθόνη Προβολής 

 ↪ Laser pointer

 ↪ Μικρόφωνα 

 ↪ Χρονόμετρο

Έκθεση
Εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του Συνεδρίου κατά τις ώρες των εργασιών του Συνεδρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνεδρίου για περισσότερες 

πληροφορίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση exhibition@enne2022.gr ή στο τηλέφωνο: 210 5244760.

Φυσική παρουσία - Πληροφορίες
Είσοδος στο συνεδριακό χώρο: Σύμφωνα με το ισχύον Υγειονομικό Πρωτόκολλο, η είσοδος με φυσική 

παρουσία στο Συνεδριακό χώρο θα επιτρέπεται στους συμμετέχοντες με την επίδειξη του Πιστοποιητικού 

Εμβολιασμού τους ή του Πιστοποιητικού Νόσησής τους. Επιπλέον:

 ↪ Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους.

 ↪ Η εγγραφή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

 ↪ Η χορήγηση ονομαστικής κονκάρδας (e-badge) και το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παρέχονται 

ηλεκτρονικά.

 ↪ Δεν επιτρέπεται η παρουσία όρθιων εντός των αιθουσών.

 ↪ Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα θα γίνεται με ηλεκτρονική σάρωση του 

e-badge. Απαραίτητη χρήση smart phone.
 ↪ Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στις συνεδριακές αίθουσες.

 ↪ Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (Ακολουθούν πληροφορίες)
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Οι σύνεδροι θα λάβουν ενημερωτικό e-mail ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ του συνεδρίου με τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

 ↪ Το QR τους (ονομαστική κονκάρδα (e-badge)) για την δυνατότητα εισόδου στις συνεδριακές αίθουσες 

και την καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης τους. 

 ↪ Οι σύνεδροι θα πρέπει, για να μπορούν να εισέλθουν στους συνεδριακούς χώρους και να συμμετέχουν 

στις εργασίες του συνεδρίου σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του να φέρουν μαζί τους την ονομαστική 

κονκάρδα QR (e-badge), την οποία θα παραλάβουν με e-mail αλλά και θα μπορούν να βρουν στην 

εφαρμογή του συνεδρίου στο πεδίο PERSONAL → SHOW MY QR. 

 ↪ Επιπλέον θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής να φέρουν μαζί τους το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού 

τους ή το Πιστοποιητικό Νόσησής τους και ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. Αστυνομικό Δελτίο 

ταυτότητας).

Εφαρμογή Συνεδρίου - Let’s Congress 
Διαθέσιμη για download σε android και IOS software.

Μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η εγγραφή στα κλινικά φροντιστήρια (δια ζώσης παρακολούθηση), η 

παρακολούθηση του προγράμματος σε πραγματικό χρόνο και η ενημέρωση σας σχετικά με τα sessions τα 

οποία έχετε παρακολουθήσει. 

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής LET’S CONGRESS δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε σε πραγματικό 

χρόνο την ερώτησή σας προς τους ομιλητές, να ενημερωθείτε για το χρόνο παρακολούθησής σας, να 

αξιολογήσετε το συνέδριο και να παραλάβετε το πιστοποιητικό παρακολούθησης σας.

Διαδικτυακή Παρουσία – Πληροφορίες
Οι Σύνεδροι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν στο Συνέδριο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ θα λάβουν ενημερωτικό 

e-mail ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 ↪ link σύνδεσης για την δυνατότητα εισόδου στη ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου 

για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Προγράμματος και αντίστοιχης καταγραφής του χρόνου 

παρακολούθησης.

Γραμματεία Συνεδρίου
Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί σε όλη τη διάρκειά του, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

των συνέδρων στο φυσικό χώρο διεξαγωγής, διαδικτυακά στο info@enne2022.gr και τηλεφωνικώς στο 

6932400102.
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Πληροφορίες Δικαιώματος Συμμετοχής – Διαμονής – Μετακίνηση

Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής - Φυσική παρουσία

Κατηγορία εγγραφής Φυσική Παρουσία 
έως 21/03/22

Φυσική Παρουσία έως και τη 
διεξαγωγή του συνεδρίου

Μέλος της ENE 110,00 € 160,00 €

Μη Μέλος της ENE / 
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας 150,00 € 200,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές* 40,00 € 60,00 €

Άνεργοι Νοσηλευτές* 40,00 € 60,00 €

* Στην κατηγορία εγγραφής Προπτυχιακοί Φοιτητές & Άνεργοι Νοσηλευτές, στο δικαίωμα συμμετοχής δεν 

περιλαμβάνεται η πρόσκληση για τη δεξίωση της Εναρκτήριας Τελετής. 

Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές, χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους 

ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την 

αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Στην εγγραφή με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:
 ↪ Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό παρακολούθησης Συνεδρίου

 ↪ Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κλινικών Φροντιστηρίων

 ↪ Συνεδριακό υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)

 ↪ Δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης (WEB)

 ↪ Coffee break

 ↪ Εναρκτήρια Τελετή

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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Κόστος Δικαιώματος Συμμετοχής - Διαδικτυακή παρουσία

Κατηγορία εγγραφής
Διαδικτυακή 

Παρακολούθηση 
έως 21/03/22

Διαδικτυακή Παρακολούθηση έως 
και τη διεξαγωγή του συνεδρίου

Μέλος της ENE 62,00 €

Μη Μέλος της ENE / 
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας 62,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές* 30,00 € 50,00 €

Άνεργοι Νοσηλευτές* 30,00 € 50,00 €

Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές, χρειάζεται να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας τη φοιτητική τους 

ταυτότητα ή πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, ενώ οι άνεργοι νοσηλευτές την 

αντίστοιχη κάρτα ανεργίας.

Στην διαδικτυακή παρακολούθηση 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%.

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 ποσοστού 

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 smart phone/ 

tablet για να πιστοποιείται η εγγραφή τους μέσω του e badge, καθώς και το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού 

τους ή το Πιστοποιητικό Νόσησής τους.
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Κόστος Διαμονής

Ξενοδοχείο Μονόκλινο 
(κόστος ανά διανυκτέρευση)

Δίκλινο για 2 συνέδρους 
(κόστος ανά διανυκτέρευση)

Atlantica Creta Hotel 135,00 € 150,00 €

MINOA Palace 140,00 € 150,00 €

ΚΥΔΩΝ The Heart City Hotel 130,00 € 145,00 €

Samaria Hotel 130,00 € 145,00 €

SanSal Boutique Hotel 120,00 € 130,00 €

Civitel Akali 115,00 € 130,00 €

Porto Veneziano Hotel 115,00 € 130,00 €

Arkadi Hotel 90,00 € 100,00 €

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 την 11 Μαρτίου 

2022.
 ▶ Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης διαμονής, έως και τις 11 Απριλίου 2022 θα παρακρατείται το 

50% ως έξοδα διαχείρισης.

 ▶ Μετά την ημερομηνία αυτή, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Μετακίνηση
Για τις ανάγκες αεροπορικής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης των συμμετεχόντων στο συνέδριο, η Γραμματεία 

της διοργανώτριας εταιρείας θα είναι στην διάθεση σας για την μετακίνηση από και προς τα Χανιά.

Για αναλυτικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου στο mail:

travel@enne2022.gr
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

12–15
Μαΐου

2022
ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

12–15
Μαΐου
2022
ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ

Πληρωμή
Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής διαμονής και μετακίνησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω χρέωσης 

πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος (κατάθεσης) σε τραπεζικό 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 ENE 2022

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 ENE 2022
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Καθολική αναγνώριση της υπερπροσπάθειας των Νοσηλευτών 
από τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη

Στις 12 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ε.Ν.Ε. με τον Υπουργό Υγείας κ. 
Αθανάσιο Πλεύρη με σκοπό την εφ’ όλης της 
ύλης εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης 
στις Υπηρεσίες Υγείας της χώρας, δίνοντας 
έμφαση στην υπερπροσπάθεια των Νοσηλευ-
τών απέναντι στην πανδημία COVID – 19 και 
στα διαχρονικά – φλέγοντα ζητήματα, τα οποία 
απασχολούν τον κλάδο των Νοσηλευτών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθη-
κε ενδελεχώς το πλάνο του Υπουργείου Υγείας 
σχετικά με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού και τονίστηκε από τον Υπουργό Υγείας, 
ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτη-
τες διαδικασίες, για να προκηρυχθεί το αμέσως 
επόμενο διάστημα η προκήρυξη του Α.ΣΕ.Π. για 
την πρόσληψη 4.000 υγειονομικών στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, αναγνωρίζοντας εμμέσως, την 
αυταπάρνηση την οποία επέδειξαν οι Νοσηλευ-
τές και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας, θέ-
τοντας τους εαυτούς τους, στην πρώτη γραμμή 
της πανδημίας. Παράλληλα δε, το Υπουργείο 
Υγείας θα προχωρήσει σε ανανεώσεις συμ-
βάσεων εργασίας για το επικουρικό προσω-
πικό και θα αξιολογεί συνεχώς τις ανάγκες τις 
οποίες θα προκύπτουν από τις κενές θέσεις 
Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε 
είτε να προκηρύσσει άμεσα τις απαραίτητες 
προκηρύξεις μέσω Α.Σ.Ε.Π., είτε να προχω-
ρήσει σε ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία 
θα αντιστοιχεί στην άμεση πλήρωση θέσεων 
σε οποιαδήποτε αποχώρηση προκύπτει, ώστε 
να υπάρχει άμεση αντικατάσταση και ισορρο-
πία στο Νοσηλευτικό προσωπικό σε αναλογία 
1:1. Επιπλέον, υπήρχε σύμπνοια απόψεων στο 
εξαιρετικά επείγον θέμα σε ότι αφορά την πα-
ράταση της εργασιακής σχέσης των ειδικευ-
όμενων Νοσηλευτών για επιπλέον έξι μήνες, 
οι οποίοι στελεχώνουν τις Υπηρεσίες Υγείας, 
καθώς αφενός ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα τους, αφετέρου όμως η συμβολή 
και η εξειδικευμένη εμπειρία την οποία έχουν 
αποκτήσει είναι υπερπολύτιμη για την εύρυθμη 
λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ακόμη, συζητήθηκαν και αποτυπώθηκαν οι 
ανησυχίες για το μικρό χρονικό διάστημα των 

πέντε ημερών καραντίνας για τους νοσούντες, 
καθώς είναι άκρως επισφαλές να επιστρέφουν 
οι Νοσηλευτές και οι επαγγελματίες υγείας στις 
Υπηρεσίες Υγείας, όντας θετικοί στο COVID – 
19 και ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα επα-
νεξεταστούν τα μέτρα από την Ειδική Επιτροπή.

Σε ότι αφορά την ένταξη των Νοσηλευτών 
στα Β.Α.Ε., υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων 
για το γεγονός, ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει 
και κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου της 
αρμόδιας επιτροπής, κρίνεται επιβεβλημένη η 
έναρξη των καθοριστικών συζητήσεων με τα 
συναρμόδια Υπουργεία για την αποκατάσταση 
της διαχρονικής αδικίας εις βάρος των Νοση-
λευτών. Στο ίδιο πλαίσιο τέθηκαν και οι θέσεις 
σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας, για το οποίο 
προτάθηκε σε καμία των περιπτώσεων να μην 
δεχθεί καμία περικοπή.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
τέθηκε το θέμα της αύξησης των εισακτέων 
στις Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής, 
ώστε στα επόμενα έτη να υπάρχει αυξημένος 
αριθμός Νοσηλευτών για την προοδευτική 
απορρόφηση τους μέσα στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, ώστε σταδιακά να καλύπτεται η διαχρο-
νική υποστελέχωση. Στόχος της Ε.Ν.Ε. αλλά και 
του Υπουργείου Υγείας είναι να δοθούν επίσης 
και τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε να μειωθεί η 
αναζήτηση εργασίας των Νοσηλευτών μας στο 
εξωτερικό, αλλά και να επαναπατριστούν και να 
στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Υγείας της χώρας 
μας οι 3.000 Νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονται 
στο εξωτερικό.

Ακόμη διευκρινίστηκε ενδελεχώς η επίσπευ-
ση της νομοθέτησης της άσκησης ιδιωτικού έρ-
γου από τους Νοσηλευτές, ώστε να ενισχυθεί 
περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ποιό-
τητα παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κοινότη-
τα σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά και εξοικονόμη-
σης πόρων.

Σε ότι αφορά το έργο των Νοσηλευτών στα 
Γραφεία Λοιμώξεων, προτάθηκε από την Ε.Ν.Ε. 
η αυτοτελή σύστασή τους, καθώς η συμβολή 
τους στην πανδημία ανέδειξε ευκρινώς τη σχε-
τική ανάγκη, γεγονός το οποίο αναγνωρίστηκε 
από τον Υπουργό Υγείας.

Προτάθηκε επίσης η επαναφορά των Διευ-
θυντών Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στα Διοι-
κητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, ώστε να 
αποκατασταθεί η άνευ λόγου προσπάθεια υπο-
βάθμισης και υποτίμησης του έργου τους, αλλά 
κυρίως της συμμετοχής τους στα δρώμενα των 
Νοσοκομείων.

Επιπλέον προτάθηκε η άρση του αποκλει-

σμού των Νοσηλευτών Τ.Ε. από τη συμμετοχή 
τους στα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσο-
κομείων, με τον καθορισμό συμμετοχής Π.Ε. ή 
Τ.Ε. Νοσηλευτικής, στις εκλογικές διαδικασίες 
ανάδειξης των μελών τους.

Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η πρόταση της 
Ε.Ν.Ε. σχετικά με την άρση του διαχρονικού 
τεχνάσματος της ορολογίας «…ελλείψει Π.Ε. 
Νοσηλευτικής» και η δίκαιη αποκατάστασή του 
σε «Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτικής» σε όλες τις νομο-
θετικές εκφάνσεις, αρχής γενομένης από τους 
Συντονιστές και τους Αναπληρωτές Συντονι-
στές των Νοσηλευτικών ειδικοτήτων.

Σχετικά με το φλέγον θέμα της αναστολής 
εργασίας για το μικρό ποσοστό των ανεμβολία-
στων Νοσηλευτών, συζητήθηκε και αναγνωρί-
στηκε από κοινού το σημαντικό έργο το οποίο 
πρόσφεραν στην αρχή της πανδημίας, τονί-
στηκαν οι δυσχέρειες οι οποίες έχουν προκύ-
ψει στη στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας σε 
βάρος των υπολοίπων Νοσηλευτών, αλλά και 
τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη δι-
ακοπή της μισθοδοσίας τους και κρίθηκε σκό-
πιμη η άμεση αναγκαιότητα της συνέχειας της 
επιστημονικής πειθούς για την αλλαγή συμπε-
ριφοράς προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε την τιτάνια 
προσπάθεια την οποία καταβάλλουν οι Νοση-
λευτές σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας από την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας, καθώς και για την 
τεράστια συμβολή τους στην Εθνική Εκστρατεία 
Εμβολιασμού και ήταν πλήρως ενημερωμένος 
για τη διαχρονική αδράνεια και τις αστοχίες των 
πολιτικών υγείας απέναντι στους Νοσηλευτές, 
παράγοντες οι οποίοι αποτελούν κατά κοινή 
αποδοχή τροχοπέδη στην εξέλιξη του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας σε πολλαπλά επίπεδα.

Η συνάντηση έληξε μέσα σε ένθερμο κλίμα 
αμοιβαίας κατανόησης και τέθηκαν ισχυρά θε-
μέλια για την αποκατάσταση των διαχρονικών 
αιτημάτων του νοσηλευτικού κλάδου, στο πλαί-
σιο της αγαστής συνεργασίας προς όφελος της 
Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Υποχρεωτική εγγραφή στα Ν.Π.Δ.Δ. 

Στις 04-01-2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 13/2022 Απόφαση του Δι-
οικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επιβεβαιώνεται με τον πλέον 
πανηγυρικό τρόπο η υποχρέωση εγγραφής όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευ-
τών στα μητρώα του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την 
επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος».

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση εκκινεί με την πειθαρχική δίωξη που άσκη-
σαν τα αρμόδια όργανα της ΕΝΕ σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου – νοσηλεύ-
τριας, η οποία αρνούνταν να εγγραφεί στα μητρώα της ΕΝΕ. Το Πρωτοβάθ-
μιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της επέβαλε την πειθαρχική ποινή του προστίμου 
ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, ενώ η ως άνω πειθαρχική απόφαση επι-
κυρώθηκε και από το Ανώτατο (δευτεροβάθμιο) Πειθαρχικό Συμβούλιο της 
ΕΝΕ, στο οποίο προσέφυγε η εν λόγω νοσηλεύτρια.

Εν συνεχεία η νοσηλεύτρια άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών για την ακύρωση της επιβληθείσας πειθαρχικής ποι-
νής, επικαλούμενη κυρίως το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 107/2009 Γνωμο-
δότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι νομικοί κύκλοι, ήδη από τον χρόνο έκ-
δοσης της ως άνω Γνωμοδότησης, επεσήμαναν τον contra legem χαρακτήρα 
της, ήτοι την πλήρη αντίθεσή της με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το μέρος 
που υποστήριζε, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δήθεν δε βαρύνονται με την υπο-
χρέωση εγγραφής στα μητρώα των οικείων νπδδ σωματειακού χαρακτήρα, 
ενώ η μη εγγραφή τους δεν συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη τους.

Το σκεπτικό της Γνωμοδότησης αυτής κατέπεσε ολοσχερώς με την προα-
ναφερθείσα υπ’ αριθμ. 13/2022 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Ειδικότερα το Δικαστήριο αναφέρει, ότι η σύσταση της ΕΝΕ έλαβε 
χώρα προκειμένου να οργανωθεί ο επαγγελματικός κλάδος των νοσηλευτών 
κατά το πρότυπο των επαγγελματικών κλάδων των δικηγόρων και των ια-
τρών, με σκοπό την περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωμάτων των νοση-
λευτών και τον περιορισμό της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος. 
Προς τούτο ο νομοθέτης έκρινε, ότι στα μητρώα της ΕΝΕ εγγράφονται υπο-
χρεωτικώς όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του νοσηλευτή. Και το Δικαστήριο 
συνεχίζει αναφέροντας, ότι ο σκοπός του νομοθέτη είναι η εγγραφή όλων 
των νοσηλευτών χωρίς διακρίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους, ήτοι χωρίς να ενδιαφέρει εάν οι νοσηλευτές εργά-
ζονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Εξάλλου, επειδή ο νομοθέτης πρόκρινε 

την σημασία της έγκαιρης εγγραφής των νοσηλευτών στα μητρώα της ΕΝΕ, 
συνδέοντας αυτήν με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η μη εγγραφή της 
προσφεύγουσας νοσηλεύτριας στην ΕΝΕ και η μη απόκτηση της ιδιότητας 
του μέλους της ΕΝΕ ουδόλως αναιρεί την πειθαρχική εξουσία των αρμοδίων 
πειθαρχικών οργάνων της ΕΝΕ.

Τέλος, το Δικαστήριο δέχεται, ότι δεδομένου η υποχρέωση εγγραφής στο 
μητρώο της ΕΝΕ είναι διαρκής, ήτοι αφορά όλο το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο ένας νοσηλευτής ασκεί το επάγγελμα αυτό, το σχετικό πειθαρχικό 
παράπτωμα της μη εγγραφής αποτελεί διαρκή πειθαρχική παράβαση, ήτοι 
παράλειψη που αποτελεί εκδήλωση και συνέχεια (εξακολούθηση) του ίδιου 
πειθαρχικού παραπτώματος, για την οποία ο χρόνος παραγραφής δεν μπορεί 
να εκκινήσει πριν από την συντέλεση της συνιστώσας το οικείο πειθαρχικό 
παράπτωμα τελευταίας παραλείψεως. Με άλλα λόγια η παραγραφή εκκινεί 
μόνον από τον χρόνο εγγραφής στο μητρώο της ΕΝΕ.

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση είναι εξαιρετικά σημαντική, δοθέντος 
ότι επιβεβαιώνει την υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα των νπδδ σωματει-
ακής φύσης όλων των επαγγελματιών, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας 
τους. Πρόκειται, δηλαδή, για μια υποχρέωση που καταλαμβάνει αναμφίβολα 
και τους δημοσίους υπαλλήλους, καταρριπτομένου πλήρως του σκεπτικού 
της υπ’ αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους. Επιπλέον επιβεβαιώνεται η πειθαρχική ευθύνη ακόμη και των προσώ-
πων εκείνων, που ουδέποτε ενεγράφησαν στο οικείο μητρώο και ουδέποτε 
απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους, θεωρώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγουν τον πειθαρχικό έλεγχο.

Συμπερασματικά, με την ως άνω δικαστική απόφαση ανοίγει ο δρόμος για 
την πειθαρχική δίωξη όλων εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 
καίτοι υποχρεούνται σε εγγραφή στον οικείο επαγγελματικό σύλλογό τους, 
αμελούν να την ενεργήσουν, μη καταβάλλοντας, παράλληλα, και την οφειλό-
μενη ετήσια συνδρομή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Χορήγηση επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας 
στους Νοσηλευτές του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Η Ε.Ν.Ε. απέστειλε έγγραφο προς το υπουργείο υγείας και τη Διοίκηση του 
Ο.ΚΑ.ΝΑ., σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιει-
νής εργασίας στους Νοσηλευτές του Οργανισμού. Αναλυτικά: 

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. οικ.2/16519/0022 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012) περί του καθο-
ρισμού του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), καθορίζεται 
το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους 
και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) του Δημοσί-
ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α` σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες :
α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότη-

τας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμ-
φανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασώστες και οι συντηρητές 
πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 

της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων 
Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και 
των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι 
Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών (…)».

Η καταβολή του ως άνω επιδόματος διατηρήθηκε με την θέση σε ισχύ των 
διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Νόμου 4483/2017, στους 
δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως 
αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), εξα-
κολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α’ 
78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς 
τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των 
διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μό-
νιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 
των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν 
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τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. Στην 
κατηγορία Α΄ συμπεριλαμβάνεται ρητώς το νοσηλευτικό προσωπικό.

Εκ τούτων έπεται, ότι ο νομοθέτης και η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση 
έχουν καθιερώσει και επεκτείνει την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους νοσηλευτές, οι οποίοι κατά την πα-
ροχή των υπηρεσιών τους αναγκαστικώς εκτίθενται σε χώρους απασχόλη-
σης και σε συνθήκες ιογενείς και επικίνδυνες για την υγεία τους.

Επιπλέον δε, με τις ως άνωθεν νομοθετικές ρυθμίσεις γίνεται σαφές ότι 
δεν αποκλείονται σε καμία περίπτωση οι νοσηλευτές, των οποίων τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα με το Π.Δ. 351/14-06-1989 
«Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων του Τμήματος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας», σε όλο το φάσμα της γενικής 
νοσηλευτικής φροντίδας.

Παρά ταύτα, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας και της ίσης μετα-
χείρισης των εργαζομένων, εξαιρούνται της καταβολής του συγκεκριμένου 
επιδόματος οι νοσηλευτές που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Σημειωτέον, ότι η σε βάρος της ως άνω 
κατηγορίας νοσηλευτών ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότητας έχει δι-
αγνωσθεί και δικαστικώς από την πλέον πρόσφατη υπ’αριθμ. 384/2019 
Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που επιδίκασε αναδρο-
μικώς και νομιμοτόκως το ένδικο επίδομα σε νοσηλευτές με το σκεπτικό, ότι 
και αυτοί εργάζονται υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες ανθυγιεινότητας και 
επικινδυνότητας με τους δικαιούχους του επιδόματος, χωρίς η διαφορετική 
μεταχείρισή τους να δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή 

Η πανδημία COVID - 19 είναι μια σαφής απεικόνιση της ικανότητας ενός 
αιφνιδιαστικού γεγονότος σε ένα μέρος του κόσμου να έχει τεράστια επιρροή 
στις καθημερινές λειτουργίες των νοσοκομείων και των ιατρικών πρακτικών 
σε όλο τον κόσμο. Ένα γεγονός μπορεί να χαρακτηριστεί σε τρεις διαστάσεις: 
την πολυπλοκότητα της πηγής του, την ταχύτητα εξάπλωσής του και το απρό-
βλεπτο της κλίμακας και των επιπτώσεών του. Τα γεγονότα με τις πιο σύν-
θετες αιτιολογίες, την ταχύτερη εξάπλωση και την πιο απρόβλεπτη κλίμακα 
δημιουργούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η πανδημία του COVID - 19, όπως 
οι μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές και η τρομοκρατία, είναι αντιπρο-
σωπευτική όλων αυτών των κορυφαίων προκλήσεων.

Η ακριβής πηγή του ιού COVID - 19 παραμένει μυστήριο. Ωστόσο, η μαζική 
και ταχεία εξάπλωση αυτού του ιού είναι άνευ προηγουμένου. Μέσα σε δέκα 
μήνες αφότου αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα τον Δεκέμβριο 
του 2019, πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν επιβεβαιωμένη διά-
γνωση του COVID - 19 και σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν πεθάνει 

σε όλο τον κόσμο. Οι κλινικές εκδηλώσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται και 
γίνονται όλο και πιο περίπλοκες. Ο κατάλογος των εκδηλώσεων έχει επε-
κταθεί από συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη μέχρι να καλύπτει σχεδόν 
κάθε σύστημα του σώματος (π.χ. μάτι, μύτη, εγκέφαλο, πνεύμονες, καρδιά, 
γαστρεντερική οδό και νεφρό). Οι επαγγελματίες υγείας και οι ερευνητές εξα-
κολουθούν να μαθαίνουν τη φυσική ιστορία της λοίμωξης και τις προκύπτου-
σες βλάβες σε διάφορα συστήματα του σώματος. Ο ιός μπορεί να συνεχίσει 
να μεταλλάσσεται, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για την ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού εμβολίου και θεραπείας. Αυτή η πανδημία είναι απίθανο να 
εξαφανιστεί στο άμεσο μέλλον. Το πιο σημαντικό είναι ότι προκλήσεις με πα-
ρόμοια χαρακτηριστικά (σύνθετη αιτιολογία, γρήγορη εξάπλωση, απρόβλε-
πτη κλίμακα) είναι πιθανό να συνεχίσουν να συμβαίνουν και να είναι σχετικά 
απρόβλεπτες. Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να προετοιμα-
στούν για την επόμενη μέρα.

«Οι προκλήσεις στους Οργανισμούς Περίθαλψης κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID – 19»

Γεώργιος Ίντας

δημόσιου συμφέροντος, ώστε να αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισό-
τητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ).

Κατά συνέπεια, εφόσον η αντισυνταγματικότητα της μη καταβολής του εν 
λόγω επιδόματος στους νοσηλευτές του Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει διαγνωσθεί, πλέον, 
και δικαστικώς, φρονούμε ότι οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει για την 
θεσμοθέτηση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 
εργασίας και στους νοσηλευτές που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δύνα-
ται να λάβει την μορφή νομοθετικής διάταξης – τροπολογίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση μη θεσμοθέτησης των ανωτέρω 
είναι παραπάνω από σαφές, ότι οι εργαζόμενοι θα προσφύγουν εκ νέου δι-
καστικώς, με αποτέλεσμα να υποχρεώνεται ο φορέας απασχόλησής τους να 
καταβάλει πέραν του ποσού του επιδόματος και τους νόμιμους τόκους. Αυτό 
οπωσδήποτε επιβαρύνει επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό, οπότε θα 
πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση κατά τα ανωτέρω.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παρακα-
λούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Οι Νοσηλευτές «δίνουν»
Ρυθμό στην υγεία
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Βασικές προκλήσεις για τους οργανισμούς 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης

Οι οργανισμοί παροχής υγειονομικής περίθαλψης έχουν αντιμετωπίσει 
πολλαπλές σημαντικές προκλήσεις διαχείρισης κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας COVID - 19. Μερικές από τις προκλήσεις είναι ιδιότυπες για κάθε 
οργανισμό και άλλες αντιμετωπίζονται σε γενικές γραμμές από σχεδόν κάθε 
οργανισμό παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η πρώτη βασική πρόκληση 
είναι η έλλειψη επαρκούς ικανότητας χειρισμού του αυξανόμενου όγκου 
ασθενών. Σε πολλά μέρη, η ανάγκη για κρεβάτια και αναπνευστήρες της Μο-
νάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και για προσωπικό υπερβαίνει κατά πολύ 
τη μέγιστη χωρητικότητα. Μια δεύτερη πρόκληση είναι η ανάγκη για επανα-
σχεδιασμό μοντέλων φροντίδας για ασθενείς σε πραγματικό χρόνο. Δεδο-
μένης της εξαιρετικά μεταδοτικής φύσης και της σοβαρότητας της λοίμωξης, 
είναι απαραίτητο για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές να ανακαλύψουν το 
κατάλληλο μοντέλο φροντίδας και τον κατάλληλο σχεδιασμό δωματίου. Μια 
σχετική πρόκληση είναι η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας του 
προσωπικού πρώτης γραμμής. Τα νοσοκομεία και οι κλινικές πρέπει να δι-
ασφαλίζουν επαρκή παροχή Μ.Α.Π. για το προσωπικό τους. Εκτός από τον 
κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό, το προσωπικό πρώτης γραμμής πρέπει να αντι-
μετωπίσει τρομερό ψυχικό στρες, το οποίο ορισμένοι μπορεί να βρίσκουν 
αφόρητο. Υπήρξαν πολλές αναφορές σε παγκόσμιο επίπεδο για το προσωπι-
κό της πρώτης γραμμής που πέθανε από αυτοκτονία.

Μια άλλη πρόκληση για τα νοσοκομεία και τις κλινικές κατά τη διάρκεια 
αυτής της πανδημίας είναι η οικονομική ζημία λόγω της ακύρωσης των τακτι-
κών χειρουργικών επεμβάσεων και της διακοπής της τακτικής περίθαλψης, 
ιδιαίτερα για νοσοκομεία που ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η 
έλλειψη επαρκών ρευστών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να θέσει 
αυτούς τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης σε κίνδυνο χρεοκοπίας.

Αυτές οι τέσσερις προκλήσεις είναι πιθανό να προκύψουν ξανά σε οποια-
δήποτε μελλοντική έκπληξη. Είτε το συμβάν είναι φυσική καταστροφή, τρομο-
κρατία ή πανδημία, οι οργανισμοί παροχής υγειονομικής περίθαλψης θα κλη-
θούν να προσαρμόσουν ξαφνικά την ικανότητά τους, να επανασχεδιάσουν τη 
φροντίδα, να διαχειριστούν την οικονομική απώλεια και να αναδιατάξουν το 
προσωπικό.

Απαντήσεις των Οργανισμών Παροχής 
Υγειονομικής Περίθαλψης στην πανδημία 
COVID–19

Για να μπορέσουν οι οργανισμοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 
πανδημίας COVID - 19 έδωσαν έμφαση στην επικοινωνία, τη συνεργασία 
και την καινοτομία. Οι υποκείμενες συνθήκες που είναι απαραίτητες για μια 
γρήγορη ανταπόκριση περιλαμβάνουν προϋπάρχουσες δομές και κουλτού-
ρες που ενθαρρύνουν την ευρεία και ποικιλόμορφη συμμετοχή στη φροντίδα 
πρώτης γραμμής. Αυτή η συμμετοχή περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες 
και καθοδηγητικές προσπάθειες απόκρισης. Οι αναφορές για αποτελεσμα-
τικές απαντήσεις στην πανδημία του COVID - 19 περιλαμβάνουν συχνά πα-
ραδείγματα εμφάνισης «νέων» ηγετών και μια γενική στάση «ταπεινότητας» 
από την επίσημη ηγεσία. Η ταπεινή ηγεσία είναι απαραίτητη επειδή το μέλλον 
είναι άγνωστο. Οι επιτυχημένοι ηγέτες παροχής υγειονομικής περίθαλψης 
έχουν την ταπεινότητα να μοιράζονται ηγετικές δραστηριότητες, μεταξύ άλ-
λων με τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, σε περιόδους κρίσης. Για 
παράδειγμα, ο Prasad περιέγραψε τις εμπειρίες του ως κλινικός ιατρός που 
«ανέλαβα ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση περιστατικών COVID-19 βασι-
ζόμενος σε μεγάλο βαθμό στις γνώσεις και τις τεχνικές μου δεξιότητες ως 
επεμβατικού καρδιολόγου». Στο M Health Fairview, στη Μινεσότα των ΗΠΑ, 
επιλέχθηκε ένας χειρουργός τραύματος με εμπειρία στο πεδίο μάχης για να 
συνδιοικήσει το κέντρο διαχείρισης περιστατικών μαζί με τον επικεφαλή νο-
σηλευτή. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η «διαύγεια και η συμπό-
νια» του τον έκαναν τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. 

Αυτά τα ευρήματα σχετικά με την εμφάνιση νέων ηγετών καθώς και την 
ταπεινότητα των υπαρχόντων ηγετών κατά τη διάρκεια της πανδημίας συ-
νάδουν με τις αρχές ηγεσίας σε πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα. Η 
προσαρμοστική ηγεσία σε πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα εμφανίζε-
ται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Ο ρόλος των ηγετών είναι να δημιουργούν 
τις συνθήκες που καταλύουν την προσαρμοστική ηγεσία και επιτρέπουν την 

εμφάνιση καινοτόμων λύσεων ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, την αλληλε-
ξάρτηση και τη δημιουργική ένταση. Όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης που έχουν ανταπο-
κριθεί αποτελεσματικά στην πανδημία COVID - 19.

Η διοίκηση και η ηγεσία παραμένουν περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη και 
οι κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ., καινοτομία, επικοινωνία, συνεργασία) είναι 
ευρείες και γενικές. Επιπλέον, πολλές διαδικασίες που εφαρμόζονται στους 
οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης επωφελούνται από την τυποποίηση, 
τον έλεγχο και τη μειωμένη διαφοροποίηση. Ωστόσο, η επιτακτική ανάγκη για 
«καινοτομία» είναι κρίσιμη ως απάντηση σε νέες προκλήσεις. Στη βιβλιογρα-
φία έχουν περιγραφεί πολλά παραδείγματα καινοτόμων απαντήσεων στην 
τρέχουσα πανδημία και μέσω αυτών έχει τονιστεί η βασική σημασία μιας 
κουλτούρας «δοκιμάζω και μαθαίνω», συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης 
ανοχής για δημιουργικές λύσεις που είναι ατελείς ή μη δοκιμασμένες. Η εξι-
σορρόπηση της τυποποίησης και της καινοτομίας είναι μέρος της τέχνης της 
διοίκησης. Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης χρειάζονται και αποτελε-
σματική εκτέλεση διαδικασιών και καινοτομία για να ευδοκιμήσουν. Κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID - 19, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης 
που έδωσαν έμφαση στην επικοινωνία, τη σύνδεση και την καινοτομία αντι-
μετώπισαν αποτελεσματικά τις προκλήσεις για την προσαρμογή της ικανότη-
τας, τον επανασχεδιασμό μοντέλων φροντίδας, την αναδιάταξη προσωπικού 
και την αντιμετώπιση οικονομικών ζημιών.

Οποιεσδήποτε μελλοντικές καταστροφικές προκλήσεις θα απαιτήσουν από 
τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να αντιμετωπίσουν καταστάσεις 
που θα είναι διαφορετικές στη λεπτομέρεια, ακόμη και αν είναι παρόμοιες 
στο πρότυπο. Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα εκείνοι που 
έχουν εισέλθει στο στάδιο της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησης, μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την πανδημία COVID - 19 ως ευκαιρία να μεταμορφω-
θούν σε πιο ευέλικτα και ανθεκτικά συστήματα μάθησης.
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Η πανδημία COVID-19, δεν ήταν δυνατό να μην επηρεάσει το Εθνικό 
Σύστημα Ψυχικής Υγείας. Όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι και στην 
Ελλάδα, όλες οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας δέχτηκαν αφόρητες πιέσεις, 
καθώς έπρεπε να αναδιαμορφώσουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, 
ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στα διαρκώς ευμε-
τάβλητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας έπρεπε να 
συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τόσο προς τους σταθερούς 
λήπτες, όσο και προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι τις είχαν και εξακολου-
θούν να τις έχουν ανάγκη. 

Για το σκοπό αυτό, εκπονήθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες από τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, οι οποίες μέσω της κατάλληλης προσαρμογής 
από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, παραδόθηκαν από 
τις Υγειονομικές Περιφέρειες, σε όλες τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, ώστε 
να εφαρμοστούν και εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία τους. Οι Υπηρεσί-
ες Ψυχικής Υγείας ανταποκρίθηκαν στο ακέραιο και με επικεφαλείς τις Δι-
ευθύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, τα Γραφεία Λοιμώξεων και τους 
Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, οργάνωσαν και διατήρησαν ενεργό το Εθνικό 
Σύστημα Ψυχικής Υγείας πανελλαδικά. Η άρτια εκπαίδευση των επαγγελμα-
τιών ψυχικής υγείας στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης και διαχείρισης πε-
ριστατικών COVID-19, καθώς και στη χρήση των ατομικών μέτρων προστα-
σίας, σε συνδυασμό με το υψηλό φρόνημα ευθύνης και κλινικής εμπειρίας, 
αποτέλεσαν τους καθοριστικούς παράγοντες, για την ορθή ανταπόκριση στις 
ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας.

Εστιάζοντας στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, λειτούργησαν μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα, Ψυχιατρικά Τμήματα Βραχείας Παραμονής (14 ημερών) 
για το ενδεχόμενο εμφάνισης συμπτωματολογίας COVID-19, τα οποία δια-
συνδέθηκαν με τα οικεία Νοσοκομεία Αναφοράς COVID-19, ώστε να διακο-
μίζονται όλα τα περιστατικά με την αντίστοιχη συμπτωματολογία. Δημιουργή-

θηκαν χώροι απομόνωσης, χώροι κλινικής εξέτασης και διαγνωστικών εξετά-
σεων COVID-19. Παράλληλα το Εθνικό Σύστημα Εφημεριών για την Ψυχική 
Υγεία προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των Γενικών Νοσοκομείων 
και των Νοσοκομείων Αναφοράς για τη λειτουργία Κλινικών COVID – 19 και 
αυξήθηκαν οι εφημερίες των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, ώστε να υπάρχει 
μια σχετική αποσυμφόρηση. Σε ότι αφορά τις εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας, λειτούργησαν, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη λήψη μέτρων πρόληψης και δημιούργησαν χώρους απομόνω-
σης κρουσμάτων COVID-19, ενώ παράλληλα, διασυνδέθηκαν με τα οικεία 
Νοσοκομεία Αναφοράς COVID-19, ώστε να διακομίζονται όλα τα περιστατικά 
με την αντίστοιχη συμπτωματολογία.

Σαφώς και υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, τόσο με τη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού, όσο και με τις ελλείψεις υλικών και λοιπές δυσλει-
τουργίες, όμως η συνεργασία τόσο μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγεί-
ας, όσο και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, οδήγησε στην επιτυχή αντιμε-
τώπιση της υγειονομικής κρίσης. Μέσα σε όλον τον κυκεώνα των ραγδαίων 
εξελίξεων, οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τους υπόλοι-
πους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ανέπτυξαν τις αρετές τους και διαχειρί-
στηκαν με επιτυχία την πανδημία στηρίζοντας έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία 
των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

Η εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε όλο αυτό το διάστημα, ας αποτελέσει το 
εφαλτήριο, για την ρεαλιστική αναβάθμιση και μετεξέλιξη των Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας.

Δρ. Βασιλική Μούγια
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

«Η ανταπόκριση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, στις 
ειδικές συνθήκες της πανδημίας COVID–19»

Βασιλική Μούγια

«Νοσοκομείο Παπαγεωργίου:
Η απόκριση στην πανδημία COVID–19»

Μαρία Παπαθεοδώρου

Η πανδημία Covid-19 προκάλεσε τεράστιες προκλήσεις στους Οργανι-
σμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε όλον τον κόσμο και τους υποχρέωσε 
να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο 
λειτουργίας τους. Βασικά στοιχεία στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης αποτέλεσαν η έγκαιρη αντίληψη των προβλημάτων, η 
ταχεία λήψη των αποφάσεων, η εκτίμηση και η ιεράρχηση των προτεραιοτή-
των, η ομαδική δουλειά και αποτελεσματική επικοινωνία.

Η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα επλήγησαν σφοδρά από 
την πανδημία. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένα από τα τέσσερα μεγάλα 
νοσοκομεία της πόλης μας, στην προσπάθεια βέλτιστης απόκρισης, λειτούρ-
γησε: 

 ▶ Έως και 270 απλές κλίνες νοσηλείας Covid ασθενών.
 ▶ Έως και 48 κλίνες εντατικής νοσηλείας Covid ασθενών.

 ▶ Εμβολιαστικό Κέντρο με δύο γραμμές Pfizer, μία γραμμή Johnson και 
πρόσφατα μία γραμμή Novavax.

 ▶ Παιδιατρικό Εμβολιαστικό Κέντρο.
 ▶ Τμήμα Μονοκλωνικών Αντισωμάτων.

Πρωταγωνιστές στη διαχείριση της πανδημίας ήταν το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:

 ▶ Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών από κοινού με τη Βραχεία Νοση-
λεία, χρειάστηκε να αναδιαμορφώνει συνεχώς τη λειτουργία του, ώστε να 
μπορέσει να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο των περιστατικών, που κατέ-
φθαναν. 

 ▶ Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αναγκάστηκε, μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα, να λειτουργήσει 48 κλίνες από τις 14 μέχρι τότε ενεργές, πριν 
την έναρξη της πανδημίας.
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Κλινικές COVID-19: Στην προσπάθεια αποτελεσματικότερης οργάνωσης 
των COVID - Κλινικών, που συνήθως έπρεπε να λειτουργήσουν μέσα σε λί-
γες ώρες, δημιουργήσαμε από κοινού με τους αντίστοιχους προϊσταμένους, 
έναν Οδηγό Λειτουργίας, που περιείχε την τυποποίηση όλων των κρίσιμων 
διαδικασιών. Η ομοιογένεια αυτή συνέβαλλε στην αποδοτικότερη λειτουργία 
τους τόσο σε υλικούς, όσο και σε ανθρώπινους πόρους. Για τον οδηγό αυτό 
τιμηθήκαμε με το χάλκινο βραβείο στα Health Care Awards 2021, στην κατη-
γορία «Ασφάλεια, Υποστήριξη και Ενημέρωση των εργαζομένων». 

 Επίσης, για την ενθάρρυνση και επιβράβευση των νοσηλευτών μας, που 
απασχολήθηκαν στις COVID Κλινικές, με οδηγό την κ. Μαυροπούλου (σύμ-
βουλο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού), διανύσαμε το ταξίδι του ήρωα - 
νοσηλευτή. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο, ώστε μέσα από την αλλη-
γορία, να κατανοηθεί σε βάθος, η διαδικασία της αλλαγής των νοσηλευτικών 
αυτών ομάδων. Στη διαδρομή του «ταξιδιού» οι νοσηλευτές χαρτογράφησαν 
βήμα - βήμα τη διαδικασία της αλλαγής, ανέδειξαν δυνάμεις, των οποίων την 
ύπαρξη αγνοούσαν, ανέδειξαν την ομαδικότητα και τη σημαντικότητα της επι-
βράβευσης και ωθήθηκαν να σκέφτονται διαφορετικά, ανακαλύπτοντας εκ 
νέου τον εαυτό τους. 

Για να μετριαστεί το κλίμα αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας που διαμορφώ-
θηκε και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας του προσωπικού 
που περιέθαλψε COVID ασθενείς, διαθέσαμε χωρίς φειδώ:

 ▶ Μέσα Ατομικής Προστασίας.
 ▶ Πράσινα χειρουργικά κοστούμια (αντί για τις καθιερωμένες στολές, 

ώστε να μπορούν να αλλάζουν κάθε φορά, που κρίνονταν αναγκαίο).
 ▶ Κατάλληλο εξοπλισμό.
 ▶ Διατροφή.

Οι κρίσεις επηρεάζουν τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις συμπεριφο-
ρές των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά στρεσογόνο περιβάλλον 
η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό των αξιών ήταν επιτακτική. Με σεβα-
σμό προς τους εργαζομένους μας, προσβλέποντας στην αυτοφροντίδα και 
την ενδυνάμωσή τους, διοργανώσαμε σεμινάριο με θέμα «Καλλιεργώντας 
την ευεξία και την ανθεκτικότητα». Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και φυσικά 
δεν αποκλείστηκε κανείς. Στόχος μας ήταν η θωράκισή τους με τα κατάλληλα 
εφόδια απέναντι στο άγχος και τις ανησυχίες τους, ώστε φροντίζοντας τον 
εαυτό τους, να μπορέσουν να φροντίσουν με τον καλύτερο τρόπο και τους 
ασθενείς τους.

Στη διαχείριση της πανδημίας, δεν έλειψαν και οι ευκαιρίες. Μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις για εμάς ήταν και η αλλαγή της εργασιακής μας 
κουλτούρας, ενός από τους σημαντικότερους στρατηγικούς μας στόχους. Η 
ανταπόκριση στις νέες εργασιακές συνθήκες, με τις συνεχείς μετακινήσεις 
των ανθρώπων ευθύνης μας, αναδεικνύοντας την αξία της Ομαδικότητας, 
μας έφερε όλους πιο κοντά και μας υποχρέωσε να λειτουργήσουμε σαν ένα 
ενιαίο νοσηλευτικό τμήμα, μια μεγάλη ομάδα, υποστηρίζοντας κάθε φορά το 
τμήμα, με τη μεγαλύτερη ανάγκη. 

Κανείς δεν γνωρίζει πότε ή πως θα τελειώσει αυτή η υγειονομική κρίση. 
Με θεμέλιο λίθο όμως τις νέες αξίες που αναδείχθηκαν και την ενίσχυση των 
σχέσεων που οικοδομήθηκαν, πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
οποιαδήποτε πρόκληση. 

Μαρία Παπαθεοδώρου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Γενικού Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ο ρόλος της 
κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID–19»

Λουκία Κεραμιδά

Η πανδημία COVID - 19 αποτέλεσε μια πρόκληση για τα συστήματα υγεί-
ας όλων των χωρών παγκοσμίως. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), 
αποτελεί το βασικό πυλώνα κάθε συστήματος υγείας με το ρόλο της να γίνε-
ται ακόμη πιο νευραλγικός σε καταστάσεις κρίσεων. Στην χώρα μας η ΠΦΥ, 
ανταποκρίθηκε άμεσα στο νέο της ρόλο, όπως αυτός προέκυψε κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας COVID - 19.

Από την έναρξη της πανδημίας η ΠΦΥ περιλήφθηκε στο Εθνικό Σχέδιο προ-
ετοιμασίας και απόκρισης κατά του COVID - 19. Το Φεβρουάριο του 2020 
το Υπουργείο Υγείας ανέπτυξε σχέδιο προετοιμασίας και απόκρισης για την 
επιδημία από τον νέο κορωνοιό SARS-CoV-2: «….όλοι οι χώροι παροχής 

υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
τοπικές μονάδες υγείας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων) πρέπει να αναπτύ-
ξουν και να υλοποιήσουν τοπικά σχέδια δράσης για την πανδημία από το νέο 
κορωνοϊό SARS-CoV-2, υπό την επίβλεψη και το συντονισμό του Υπουργείου 
Υγείας και της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠε). Τα τοπικά σχέδια 
θα γίνουν με βάση πρότυπο σχέδιο του ΕΟΔΥ. Ο ΕΟΔΥ θα παρέχει επιστημο-
νική υποστήριξη…..». Από τις αρχές Απριλίου 2020 έως τα τέλη Νοεμβρίου 
του 2020 ξεκινά ένα χρονοδιάγραμμα δράσεων της ΠΦΥ κατά της πανδημίας 
COVID – 19, το οποίο περιλαμβάνει:

 ▶ Δημιουργία δικτύου 24ωρων Κέντρων Υγείας αναφοράς μόνο για 
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COVID – 19.
 ▶ Τηλεφωνική επικοινωνία ασθενών με Κέντρα Υγείας για λήψη οδηγιών. 
 ▶ Κατ’ οίκον επισκέψεις από ομάδες ΠΦΥ. 
 ▶ Άυλη συνταγογράφηση.
 ▶ Ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών COVID – 19.
 ▶ Κατ΄ οίκον ή εξ’ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς ασθε-

νείς COVID – 19.
 ▶ Δημιουργία ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού του ΕΟΔΥ. 
 ▶ Δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού SARS-CoV-2 σε Κέντρα Υγείας και 

σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε όλη την Ελλάδα.
 ▶ Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής κάλυψης COVID – 19. 

Από την διακήρυξη του Sars-Covid-2 σε πανδημία, η ΠΦΥ αποτέλεσε τον 
κυματοθραύστη του Εθνικού Νοσοκομείων που έπρεπε να δώσουν βάρος 
στις κλίνες ΜΕΘ. Η ΠΦΥ, εκτός από τη δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας που 
παρείχε, ανέλαβε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κομμάτι της αντιμετώπισης και 
της διαχείρισης του COVID – 19, στοχεύοντας στην:

 ▶ Πρόληψη του COVID – 19 μέσω της υποστήριξης αποτελεσματικών μέ-
τρων δημόσιας υγείας. 

 ▶ Διάγνωση περιπτώσεων COVID – 19 και διασφάλιση επαρκούς παρα-
πομπής σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο.

 ▶ Διαχείριση των ήπιων και μέτριων περιπτώσεων COVID – 19.
 ▶ Ψυχοασυναιθηματική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ευάλωτων ατό-

μων και πληθυσμών. 
 ▶ Έγκυρη, έγκαιρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση, σχετικά 

με την εξέλιξη της πανδημίας.
Η πανδημία απαιτεί την ισχυρή συμμετοχή των Νοσηλευτών στην κλινι-

κή διαχείριση, τη δημόσια ασφάλεια και την παροχή γνώσεων για την υγεία 
αλλά και την ανταλλαγή σωστών πληροφοριών. Οι Νοσηλευτές βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή και καλούνται να πολεμήσουν τη θανατηφόρα εξάπλωση 
του COVID – 19. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παροχή 
φροντίδας κι εκπαίδευσης. Ο ρόλος των Νοσηλευτών της ΠΦΥ στην προώ-
θηση της υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών είναι πιο κρίσιμος από 
ποτέ, κάνοντας την έννοια της προαγωγής της υγείας ακόμη πιο σπουδαία, 
στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της κοινότητας. Ουσιαστικά πρόκειται για την 
εκπαίδευση των ανθρώπων και την ενθάρρυνσή τους για αλλαγή της συμπε-
ριφοράς τους απέναντι στην πανδημία, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 
εξάπλωση του COVID – 19.

Οι Νοσηλευτές και το σύνολο των επαγγελματιών υγείας των δομών , εκ-
παιδεύτηκαν ο του νοσηλευτικού προσωπικού των δομών ΠΦΥ, εκπαιδεύ-
τηκαν στη λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για rapid test και μοριακό 
έλεγχο PCR. Η ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω 
των Κέντρων Υγείας εικοσιτετράωρης κάλυψης, αποσυμφόρησε σε μεγάλο 
βαθμό τα Νοσοκομεία δίνοντας καθημερινά ικανοποιητικό αριθμό PCR tests, 
συμβάλλοντας στο σημαντικό έργο των διαγνωστικών ελέγχων, για την κα-
θημερινή διαμόρφωση των επιδημιολογικών δεδομένων από το Υπουργείο 
Υγείας. Επίσης τα Κέντρα Υγείας, οργανώνονται ως Εμβολιαστικά Κέντρα 
κατά του COVID – 19, διενεργώντας μεγάλο αριθμό εμβολίων σε καθημε-
ρινή βάση. Μέσα από το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ», λειτουργούν πλέον, αντίστοιχα Εμβολιαστικά Κέντρα σε όλες τις 
περιοχές της χώρας. 

Ο ρόλος της ΠΦΥ στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση της πανδημίας, 
σαφώς και αναδείχτηκε μέσα από την καθημερινή συνεισφορά των Νοση-
λευτών και των Επαγγελματιών Υγείας, οι οποίοι έχοντας ως εφόδια την 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τους, κατόρθωσαν να οργανώσουν σε 
μηδενικούς χρόνους, ένα άρτια δομημένο σχέδιο για την προστασία της Δη-
μόσιας Υγείας. Η συνεισφορά τους, αναγνωρίζεται πλέον και από διεθνείς 
μελέτες, όπως η έρευνα του Ερευνητικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΠΘ για το πρώτο 
επιδημικό κύμα της COVID–19 στην Ελλάδα (Νοέμβριος 2020), όπου διαπι-
στώθηκε από τους Επαγγελματίες Υγείας, ως θετική συνέπεια της πανδημίας, 
η δημόσια αναγνώριση του σημαντικού ρόλου του συστήματος υγείας από 
τους πολίτες και το κράτος. Σε άλλη έρευνα από τον Σύνδεσμο Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι, όταν είναι ισχυρή η 
οργάνωση του συστήματος ΠΦΥ, η ιατρική φροντίδα κατ’ οίκον μειώνει κατά 
50% την ανάγκη νοσοκομειακής νοσηλείας και εμφανίζονται 42% λιγότερες 
πιθανότητες να καταλήξουν οι πολίτες από COVID–19.

Η υγειονομική κρίση ανέδειξε τη μεγάλη σημασία της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας. Μια ισχυρή και καλά οργανωμένη ΠΦΥ μπορεί να λειτουργήσει 
ως φραγμός στην εξάπλωση της πανδημίας και ως πυλώνας για την εξασφά-
λιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού σε περιόδους υγειονομικών 
κρίσεων. 

 
Λουκία Κεραμιδά

MSc ΠΦΥ, Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου

«Η συμβολή της εργονομίας για την ενίσχυση της 
κουλτούρας πρόληψης στο Νοσηλευτικό Προσωπικό 
πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID–19»

Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Με αφορμή την πανδημία COVID – 19, αλλά και το εξαντλητικό ωράριο 
των νοσηλευτών, το οποίο είναι το κυκλικό και ιδιαιτέρα καταπονητικό, θα 
αναφερθούμε στην εφαρμογή της εργονομίας μέσα στην καθημερινή κλινική 
πρακτική και αντίστοιχες προτάσεις εφαρμογής, από την διττή επιστημονική 
ιδιότητα, ως Ειδικευόμενος Νοσηλευτής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νο-
σηλευτικής και Φυσικοθεραπευτής, οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της 
κουλτούρας πρόληψης.

Αρχικά ως μέτρο πρόληψης , θα ήταν καλό να δοθεί έμφαση στην δημι-
ουργία εργονομικών κλινικών, μειώνοντας τις μυοσκελετικές και συγχρό-
νως νευρολογικές παθήσεις. Έτσι θα ήταν αρκετά λειτουργικό να ενταχθούν 
σύγχρονες κλίνες, με ηλεκτρικούς μηχανισμούς μειώνοντας την επιβάρυνση 
του υπαλλήλου αλλά και ενισχύοντας την απόδοση του προσωπικού μακρο-
πρόθεσμα δίνοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Με αφορμή την πανδημία 
COVID – 19, σημαντικός παράγοντας είναι η πρόληψη της διασπορά των ιών 
μέσω της ατομικής προστασίας με τη χρήση κατάλληλου ρουχισμού, υποδη-

μάτων και κατάλληλων γαντιών με μικρή συμπίεση. Σημαντική επίσης, είναι 
η αναφορά στις ειδικές στολές που φοράνε οι νοσηλευτές, κατά τη νοσηλεία 
περιστατικών COVID – 19 και η μεγάλη επίπτωση που έχει στο σώμα, στην 
κατανομή του βάρους αλλά και στο αναπνευστικό σύστημα, καθώς δυσκο-
λεύει σε ένα μεγάλο βαθμό τον ενεργό κύκλο της αναπνοής. Στην προκειμένη 
περίπτωση συνιστάται να υπάρχουν μεγαλύτερα χρονικά διαλλείματα ανά-
παυσης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος κόπωσης. Οι στολές θα πρέπει να είναι 
άνετες, διευκολύνοντας το εύρος κίνησης των άνω και κάτω άκρων και σε 
συνδυασμό με το κατάλληλο ανατομικό υπόδημα, με σκοπό τη διατήρηση του 
υγιούς κύκλου βάδισης, με στόχο την ομαλή λειτουργία του κυκλοφορικού 
συστήματος και την αποφυγή μυοσκελετικών ελλειμάτων. 

Κατόπιν, εργονομική θα ήταν η τοποθέτηση αναλωσίμων σε κάθε θάλαμο 
νοσηλείας, σε ειδικό χώρο, αλλά και η τοποθέτηση θερμόμετρου, πιεσόμε-
τρου σε κάθε κρεβάτι ξεχωριστά, με παράλληλη χρήση κατάλληλων βοηθη-
μάτων, ώστε να μειώνεται η απόσταση που πρέπει να διανύει το νοσηλευτικό 
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προσωπικό, ο χρόνος και το ύψος που έχουν τοποθετηθεί τα αντικείμενα, τα 
οποία συνήθως είναι σε ακατάλληλα σημεία. 

Μια ακόμα πολύ σημαντική εργονομική παρέμβαση θα ήταν η διοργάνω-
ση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενδεικτικά κάθε τρεις μήνες, για το νο-
σηλευτικό προσωπικό, σε ότι αφορά, τον τρόπο διαχείρισης των ασθενών, 
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, πολυτραυματίες, εγκεφαλικά επεισόδια 
και λοιπές παθολογικές καταστάσεις. Υπάρχουν ειδικοί τρόποι εκπαίδευσης 
για την καταλληλόλητα θέσης του ασθενή, σε συνδυασμό με την κατανομή 
του βάρους αλλά και τη διαχείριση της εργονομικής θέσης του νοσηλευτή, 
παράγοντας στον οποίο δεν δίνεται μεγάλη έμφαση και όταν δεν εκτελείτε 
σωστά δημιουργεί και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μυοσκελετικά 
προβλήματα. 

Μυοσκελετικά ελλείματα
Τα μυοσκελετικά προβλήματα αποτελούν μια μάστιγα για το νοσηλευτικό 

προσωπικό την τελευταία δεκαετία, υπάρχουν όμως λύσεις για βελτίωση αυ-
τών. Σχετικά με τις μυoσκελετικές επιβαρύνσεις σημαντική είναι η αξιολόγη-
ση τους από τον ιατρό εργασίας του νοσοκομείου αλλά και από τον φυσικο-
θεραπευτή, οι οποίοι σε συνεργασία μεταξύ τους εκτιμήσουν τα δεδομένα και 
θα καταλήξουν σε ένα ασφαλές πόρισμα, ώστε να πραγματοποιήσουν την 
κατάλληλη κατανομή του εργαζόμενου στο κατάλληλο εργονομικό τμήμα με 
βάση το ιστορικό του. Υπάρχουν όμως πολλές μυοσκελετικές επιβαρύνσεις, 
οι οποίες όταν δημιουργηθούν, παραμένουν και μετατρέπονται σε χρόνιες. 
Σύμφωνα με τις παθολογίες που προκύπτουν, πιο πιθανά εμφανίζεται η οστε-
οαρθρίτιδα ανεξαρτήτως μορφής με έντονα άλγη και δυσκαμψίες. Έπειτα συ-
χνά είναι τα κατάγματα, είτε από κακή θέση εργονομίας του νοσηλευτή, είτε 
από κάποια μυοσκελετική προδιάθεση η οποία ενισχύεται με τον τρόπο εργα-
σίας και σε ανύποπτο χρόνο μπορεί να προκύψει κάποιο διάστρεμμα μεγάλου 
βαθμού αλλά και κάποιο κάταγμα μερικό η συντριπτικό. 

Επιπρόσθετα και συχνά εμφανιζόμενα μυοσκελετικά σύνδρομα, όπως του 
καρπιαίου σωλήνα, της επικονδυλήτιδας και του παγωμένου ώμου, σχετίζο-
νται άμεσα με τον τρόπο λαβής αντικειμένων, σύλληψης και κινησιολογικής 
επιβάρυνσης του άνω άκρου. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται κοίλες και άλγος 
στην σπονδυλική στήλη, που προκύπτουν λόγω της κακής στάσης κατά την 
εργασία, από απότομες αλλά και βίαιες κινήσεις με λάθος χειρισμούς. Την 
τελευταία πενταετία σε άνοδο βρίσκονται τα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η 
σκλήρυνση κατά πλάκας, η αγγειλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, που δημιουρ-
γούν σημαντικές μυοσκελετικές - νευρολογικές διαταραχές, εργασιακή δυ-
σλειτουργία αλλά κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Για την εργονομική 
αντιμετώπιση των προαναφερόμενων καταστάσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 
τα κατάλληλα αντικείμενα στην κατάλληλη θέση με το κατάλληλο ύψος (καρέ-
κλες ,γραφεία, θέση υπολογιστών, ύψος καροτσιού νοσηλείας).

Νευρολογικά ελλείματα
Σε ότι αφορά τα νευρολογικά ελλείματα, επηρεάζουν τα αισθητηριακά κέ-

ντρα του εγκεφάλου και ενεργοποιούν τα αυτοάνοσα νοσήματα με σημαντι-
κές επιπτώσεις. Σημαντικός παράγοντας, είναι η μη διατήρηση συγκεκριμέ-

νου φωτισμού στον χώρο (είτε είναι υψηλός είτε χαμηλός), ο οποίος επηρε-
άζει σημαντικά το οπτικό ερέθισμα αλλά και την διατήρηση του ερεθίσματος 
σε καλό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενδεχόμενη βλάβη ή καταπό-
νηση του οπτικού ερεθίσματος, όπου επηρεάζεται σημαντικά το επίπεδο της 
ιδιοδεκτικότητας, το οποίο σχετίζεται με την ισορροπία του εργαζομένου και 
αυξάνονται οι πιθανότητες πτώσης κατά την διάρκεια της εργασίας.

Επιπλέον, τα ανεπιθύμητα εμπόδια που υπάρχουν λόγω των παλαιών 
εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης κακού εργονομικού χώρου, επηρεάζουν 
αρνητικά τη διάθεση του εργαζόμενου νοσηλευτή, δημιουργώντας ένα επι-
σφαλές εργασιακό περιβάλλον, σε εργονομικό επίπεδο, διότι επηρεάζεται το 
αριστερό ημισφαίριο και το σημείο της αμυγδαλής του εγκεφάλου το οποίο 
σχετίζεται με τα αρνητικά συναισθήματα του, το αίσθημα του όχι, των μη 
λογικών αποφάσεων. Μέσα από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να προ-
κληθούν μεγάλα εργονομικά λάθη και αποφάσεις προκαλώντας δυσχέρειες 
στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό 
νοσεί από COVID–19, έχει διαπιστωθεί από πρόσφατες έρευνες, ότι έχουν 
βρεθεί νευρολογικά ελλείματα, όπως είναι η μείωση του επιπέδου αντίλη-
ψης και επικοινωνίας με αποτέλεσμα να έχουν και ελλειμματικό αντίκτυπο 
στον κύκλο βάδισης και στην λειτουργία των αντανακλαστικών ερεθισμάτων, 
καθώς διαταράσσονται οι πυρήνες που υπάρχουν στο εγκεφαλικό στέλεχος. 
Οπότε θα ήταν αναγκαίο όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες να αρχίζουν να 
εξαλείφονται και να απομακρυνθούν με σκοπό την βελτίωση της ψυχολογίας 
του εργαζόμενου.

Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας είναι ο θόρυβος (κρουστικός, δόνη-
σης, εκκωφαντικός), ο οποίος επηρεάζει το ακουστικό ερέθισμά, σε βαθμό 
που γίνεται ενοχλητικός. Με την μείωση του επιπέδου του ακουστικού ερε-
θίσματος, επηρεάζεται σημαντικά το σημείο αντίληψης του εγκεφάλου ενός 
εργαζόμενου νοσηλευτή, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και ο τρόπος αντίλη-
ψης καταστάσεων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, ο τρόπος επικοινωνίας 
με τους ασθενείς και τους συναδέλφους αλλά και η εγρήγορση σε καταστά-
σεις κινδύνου. 

Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τις παραπάνω παρατηρήσεις, δη-
μιουργούνται μακροχρόνια σημαντικά ελλείματα στο σημείο της κινητικής 
μάθησης του εγκεφάλου που σχετίζεται απευθείας με τον κινητικό έλεγχο 
και τον ορθό κύκλο βάδισης και στάσης του εργαζομένου μέσα στο οχτάωρο 
εργασίας του.

Μέσα από τις προαναφερόμενες διαδικασίες, θα πρέπει το σύγχρονο περι-
βάλλον των Υπηρεσιών Υγείας να υιοθετήσει την νοοτροπία της εργονομικής 
κουλτούρας και να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα. Ώστε να διασφαλίσει ένα 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα είναι βιώσιμο και προστατευτι-
κό για το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού.

Κωνσταντίνος Μουταφτσής
Ειδικευόμενος Νοσηλευτής

Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής,
MSc, 4η Υ.Πε., Φυσικοθεραπευτής,

IPNF Therapist, ΜLD Therapist

1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (ΔΟΚΙΜΗ) από Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ζητά αμοι-
βαία μετάταξη για οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας στον Νομό 
Μεσσηνίας, Αρκαδίας ή Ηλείας. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932882297

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», ζητά αμοιβαία μετάταξη, 
προς Γ.Ν. Κατερίνης και Κέντρα Υγείας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6982409132

3. Νοσηλευτής Τ.Ε. από Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου ζητά αμοιβαία με-
τάταξη με συνάδελφο Νοσηλευτή/τρια προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή 
Κέντρο Υγείας της Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6942410223

4. Νοσηλεύτρια Π.Ε. επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από Γ.Ν. Θηβών, προς 
Νοσοκομεία Βόρειας Ελλάδας (Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Θεσ-
σαλονίκη). Η μετάταξη εξυπηρετεί όποιον ενδιαφέρεται να εργάζεται κο-
ντά στην Αθήνα ή Χαλκίδα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6987144461

5. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», επιθυμεί αμοιβαία 
μετάταξη, προς Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Νομού Ιωαννίνων. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6984528198

6. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το Γ.Ν. Κέρκυρας, ζητά αμοιβαία μετάθεση, 
με Τ.Ε. Νοσηλεύτρια – Νοσηλευτή προς το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6940676187

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Ιανουάριος 2022)
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