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Χ. Χρυσοβιτσάνου
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
«Παγκόσµια Ηµέρα 
κατά της Ασθένειας 
του Πάρκινσον 
2022»

Α. Σωτηρίου
Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
«Η διαδροµή του 
αυτισµού στο 
οικογενειακό 
περιβάλλον & ο 
διασυνδετικός ρόλος 
του νοσηλευτή»

Α. Μακρής
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 
Εµβολιασµών, 
24 – 30 Απριλίου 
2022

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθµό στην Υγεία

3η Πανελλαδική Εθελοντική 
Αιµοδοσία: Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟ∆ΟΤΟΥΝ 
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας

Συγκρότηση και ορισµός µελών 
στο Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης 
Νοσηλευτικής – Ε.Σ.Α.Ν.

Υπόµνηµα της Ε.Ν.Ε., επί της 
∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης του 
σχεδίου νόµου του Υπουργείου 
Υγείας µε τίτλο: Γιατρός Για Όλους, 
Ισότιµη και Ποιοτική Πρόσβαση στις 
Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην 
Π.Φ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Προσωρινά αποτελέσµατα 
Β’ Κύκλου αιτήσεων – Πρόγραµµα 
ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Υπουργείο Εσωτερικών: ∆ιενέργεια 
της αξιολόγησης του προσωπικού του 
∆ηµόσιου Τοµέα για την αξιολογική 
περίοδο 2021

Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας 2022

Συνυπηρέτηση Νοσηλευτή/ 
Νοσηλεύτριας µε ένστολο σύζυγο

Άδεια για συµµετοχή σε 
υβριδικό συνέδριο

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

Αποτελέσματα Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού 
ανά Υ.Πε.

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων 
Προκήρυξης 6Κ/2020 – Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων 
προκήρυξης 5Κ/2021 (3 Θέσεις Νοσηλευτών Τ.Ε. 
στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: 
Έκδοση Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 2ΕΑ/2022 για τη 
διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας 
υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού – Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: 
Έκδοση προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (Ε.Α.Ε.) – 
ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής

Α.Σ.Ε.Π.: Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών 
Προκήρυξης 13Κ/2021 – Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Φ.Ε.Κ. 2055/26-04-2022: Τροποποίηση της 
Υ.Α. 88348/Δ3/ 30-05-2018 «Καθήκοντα και 
αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών 
και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής 
και Επαγγελματικής εκπαίδευσης»

Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ Α΄ 75/18-04-2022): 
Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν τίτλο 
νοσηλευτικής ειδικότητας

Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ Α΄ 82/20-04-2022):
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών – 
Τροποποίηση άρθρου 165 ν. 4763/2020
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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. Ορθοπεδικά Ηπείρου – MemoShoes: 20% έκπτωση στα παιδικά ανα-

τομικά υποδήματα MemoShoes για όλο το 2022, http://enne.gr/20958 
β. Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο στο Στρατιωτικό Πρατήριο του Πολε-

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

http://enne.gr/18965

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

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

Α

Αποτελέσματα Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού ανά Υ.Πε.
1η Υ.Πε.: https://bit.ly/3z4AXUI
2η ΔΥ.Πε.: https://bit.ly/3wWW4GZ

Γ

3η Υ.Πε.: https://bit.ly/3PR8asI
4η Υ.Πε.: https://bit.ly/3NGqu5W
5η Υ.Πε.: https://bit.ly/3N1FbAI

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων Προκήρυξης 
6Κ/2020 – Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Δ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020, σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (Τ.Ε. 
Νοσηλευτικής). Αναλυτικά η ανακοίνωση και τα αποτελέσματα: https://bit.ly/3LY556V

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης 
5Κ/2021 (3 Θέσεις Νοσηλευτών Τ.Ε. στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο)

Ε

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά 
αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2021, (3 Θέσεις Νοσηλευτών Τ.Ε. στο 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών 
πινάκων ορίζεται από την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 έως και τη Δευτέρα 
18 Απριλίου 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/3wWz0XG

6η Υ.Πε.: https://bit.ly/3wZJhUc
7η Υ.Πε.: https://bit.ly/3z8vNa4
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Στ
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Έκδοση Προκήρυξης 
Α.Σ.Ε.Π. 2ΕΑ/2022 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά 
προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού – Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική 
αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων: https://bit.ly/3ax8P2m
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π.: https://bit.ly/3t1e2px

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Έκδοση προκήρυξης 
3ΕΑ/2022 (Ε.Α.Ε.) – ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής

Ζ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/393oGVM

Η
Α.Σ.Ε.Π.: Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προκήρυξης 
13Κ/2021 – Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και 
διοριστέων της Προκήρυξης 13Κ/2021, το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψήφιους 
που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι, 
ανά κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη 
συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους 
αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα 
ΣΤ΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) 
αρχίζει τη 19η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη ώρα 8:00 και λήγει την 6η Μαΐου 
2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/3t9OPcr

Αναλυτικά η προκήρυξη: https://bit.ly/3GwRiTI

Φ.Ε.Κ. 2055/26-04-2022: Τροποποίηση της Υ.Α. 88348/
Δ3/ 30-05-2018 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 
Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και 
Επαγγελματικής εκπαίδευσης»

Θ

Τροποποιούμε την περ. α της παρ. 18 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
88348/Δ3/30-05-2018 (Β’ 2038) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 της υπό στοιχεία 123276/Δ3/30-

09-2021 (Β’ 4706) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθιστώντας το 
περιεχόμενό της ως ακολούθως: «α) Υποστηρίζει όλους τους/τις μαθητές/
τριες της σχολικής μονάδας τοποθέτησης του/της, όπως και της τυχόν 
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Ι
Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ Α΄ 75/18-04-2022): 
Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας

Σύμφωνα με τις εξαιρετικά πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 78 του 
Νόμου 4921/2022 (ΦΕΚ Α’ 75/18-04-2022), «1. H παρ. 21 του άρθρου 
58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της αναγνώρισης του χρόνου που 
διανύεται για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης από του 
ειδικευόμενους/εξειδικευόμενους νοσηλευτές ειδικής μοριοδότησης ως 
χρόνου προϋπηρεσίας και της ειδικής μοριοδότησής του, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«21. Ο προβλεπόμενος χρόνος άσκησης για τη λήψη νοσηλευτικής 
ειδικότητας υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και, υπό τον όρο 
της λήψης του αντίστοιχου τίτλου ειδικότητας, μοριοδοτείται ως χρόνος 
εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης, κατά παρέκκλιση της περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί της μοριοδότησης 
της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης, στις προκηρύξεις του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για την κάλυψη θέσεων ΠE 
και TE νοσηλευτικού προσωπικού, με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα άσκησης 
στην ειδικότητα. Η μοριοδότηση του πρώτου εδαφίου, υπό τον όρο της λήψης 
του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, ισχύει και για τον χρόνο παράτασης, 
κατ’εφαρμογή του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της 
παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της 
επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας 
υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στη 
μοριοδότηση της παρούσας προσδιορίζεται στις εκάστοτε προκηρύξεις του 

Α.Σ.Ε.Π.».
Μετά την παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προστίθεται παρ. 

22 ως εξής:

«22. Για την αμέσως επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
για επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 
28 του ν. 4765/2021, για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού 
στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας:

α) η μοριοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 21 ισχύει, ανεξαρτήτως 
της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, με την ολοκλήρωση, έως τη 
δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης 
για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας και

β) η μοριοδότηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 21 ισχύει, ανεξαρτήτως 
της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, για το χρονικό διάστημα έως 
τη δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου ένατου 
του ν. 4889/2022. Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στη μοριοδότηση 
των περ. α) και β) του πρώτου εδαφίου προσδιορίζεται στην ανωτέρω 
προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.».

Αναλυτικά ο Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ Α΄ 75/18-04-2022): 
https://bit.ly/3lZpeiA

Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ Α΄ 82/20-04-2022):
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών – Τροποποίηση 
άρθρου 165 ν. 4763/2020

ΙΑ

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 123 του 
Νόμου 4926/2022 (ΦΕΚ Α’ 82/20-04-2022), «Στο άρθρο 165 του ν. 
4763/2020 (Α’ 254), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών 
νοσηλευτών, προστίθεται πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 165 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 165 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών. 
Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν 
είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό 
πίνακα Γ1 του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων 
υποψηφίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό 

πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. 
Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιούνται μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία 
των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ25. Οι 
υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ87.02 δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω 
διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο 
ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα μέλους του 
οικείου συλλόγου. Η προϋπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με το παρόν 
προσμετράται και στον κλάδο ΠΕ25 – Νοσηλευτών κατά την κατάρτιση των 
αξιολογικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π.».

Αναλυτικά ο Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ Α’ 82/20-04-2022):
https://bit.ly/3NHLOrI

συστεγαζόμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εισηγητικό μέρος του 
παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Ατομικού 
Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 296) και 
τηρώντας γι’ αυτούς/ες όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες του παρόντος 

άρθρου ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή μη εγκριτικής απόφασης υποστήριξης 
από σχολικό νοσηλευτή». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 88348/
Δ3/30-05-2018 (Β’ 2038) κοινή υπουργική απόφαση.

Αναλυτικά η Υ.Α.: https://bit.ly/3z7w2Cp
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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
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Ανακοίνωση
ΣυνεδρίουΒ’

Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Πρόεδρος:
Σκουτέλης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Α’:
Κωτσής Απόστολος

Αντιπρόεδρος Β’:
Μπαλιόζογλου Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας:
Πολυκανδριώτης Τζαννής

Αναπληρωτής Γραμματέας:
Μπελαλή Κωνσταντία

Οργανωτικός Γραμματέας:
Αβραμίδης Γεώργιος

Ταμίας:
Μπίζας Λάμπρος

Μέλη:
Πιστόλας Δημήτριος
Κούρτης Γεώργιος
Αρβανίτης Γεώργιος
Γιάγκου Ευτυχία
Κοσκινάς Παναγιώτης
Κωστίκου Μαρία
Μαντζανάς Μιχαήλ
Ναλμπάντης Ευάγγελος

Με τη στήριξη του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Νοσηλευτικής

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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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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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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ΜΕΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗ ΝΙΚΗ

ΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΛΙΒΙΑ 

ΠΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΡΑΦΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΡΟΖΑΚΗ ΖΩΗ 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΡΓΙΝΗ

ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΒΕΛΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΒΙΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ

ΒΛΟΝΤΑΚΗ-ΝΤΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑΤΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΔΑΥΡΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΖΕΛΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΖΑΜΠΕΙΑ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΟΠΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΞΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΛΑΜΠΑΘΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
PAPADAKIS EVAGGELOS

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
EVAGGELIDOU EFTICHIA
PAPASTEFANOU THEOFANO

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

ARGYRIOU GEORGIOS

BALOGH ZOLTAN

BENTON DAVID 

BIZAS LAMPROS 

CHRISTODOULOU CHRISTOS

EVAGGELIDOU EFTICHIA

FLOURIS NIKOLAOS 

GEORGIOU PANAGIOTIS 

IORDANOU STYLIANOS

KEARNS THOMAS 

KOSTIKOU MARIA

KURTOVIC BILJANA

LEONTIOU IOANNIS 

LOREDANA SASSO

MARIO GAZIC

PAP KATALIN

PAPANASTASIOU THEOFILOS

PARASKEVA PETROULA 

PETELIS THEODOROS

PISTOLAS DIMITRIOS 

PRODROMOU MARIA

RYAN ANNE-MARIE 

TIMOFTE MIRCEA 

TOUBIS GIANNOS

TRYFONOS ANTONIOS 

TSOLAKIDOU MAGDALINI

XANTHOS THEΟDOROS
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ΜΠΑΡΩ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΝΤΑΒΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΝΤΟΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΕΛΜΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΙΣΤΟΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΑΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΕΛΛΗ

ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΛΤΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑÏΝΑ ΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΒΕΡΓΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΛΟΥΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΟΥΡΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΔΑΛΗΓΓΑΡΟΥ ΟΛΓΑ
ΔΗΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΔΡΙΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ 
ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΘΑ
ΖΕΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΖΗΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΟΥΓΚΟΥ ΘΕΩΝΗ 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
ΚΑΖΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΑΪΑΦΑ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΝΑ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΩΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ-ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΛΕΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑÏΜΑΔΗ
ΚΟΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΤΣΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΛΑΧΑΤΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΜΑΜΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΜΕΤΑΞΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΟΔΙΝΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΙΜΗΤΙΚH
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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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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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. 



10 Ε.Ν.Ε.ργειες | Επικαιρότητα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
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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.
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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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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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Υπόμνημα της Ε.Ν.Ε., επί της Δημόσιας Διαβούλευσης του 
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Γιατρός Για Όλους, 
Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην 
Π.Φ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Με αφορμή την θέση σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου 
του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική 
Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», η Ε.Ν.Ε. 
συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση και απέστειλε και σχετικό υπόμνημα, 
προς το Υπουργείο Υγείας, με τις τοποθετήσεις της, επί του σχεδίου νόμου, 
επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Αρχικά, θεωρούμε ότι η ορολογία, στον τίτλο του νομοσχεδίου «Γιατρός για 
όλους…», είναι αδόκιμη και υποβαθμίζει το κύρος και το ρόλο των υπόλοιπων 
επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι αναφέρονται εντός του νομοσχεδίου. Για το 
σκοπό αυτό, φρονούμε ότι μια ορθότερη προσέγγιση ως προς τον τίτλο, θα 
διασφαλίσει τη διεπιστημονική οντότητα του. Προτείνουμε ως αντικατάσταση 
στην επίμαχη ορολογία το εξής: «Επαγγελματίες Υγείας για όλους….»

Άρθρο 24: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 24, 
παρ. 1 του νομοσχεδίου, που αφορά τον ορισμό της Ομάδας Υγείας, ορίζεται 
ως εξής: «Ομάδα Υγείας: Η ομάδα που αποτελείται από ιατρούς ειδικοτήτων 
γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, 
κοινωνικό λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση 
έναν ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, έναν νοσηλευτή ή 
επισκέπτη υγείας και έναν διοικητικό υπάλληλο. Ως Ομάδα Υγείας θεωρείται 
και η «Τοπική Ομάδα Υγείας» που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 106 
του ν. 4461/2017 (Α` 38)».

Από την ως άνω εισηγούμενη διάταξη προκύπτουν τα εξής. Αρχικώς, 
στον ορισμό της Ομάδας Υγείας, σε ότι αφορά τη βασική στελέχωση, δεν 
έχει προβλεφθεί η προσθήκη των ειδικευμένων νοσηλευτών παθολογίας 
και παιδιατρικής, όπως προκύπτουν με βάσει του Ν.4690/2020, άρθρο 
58, παρ. 1,9,10, κατά τον οποίο ισχύουν οι νοσηλευτικές ειδικότητες, 
κατά αντιστοιχία με τις αναφερόμενες ιατρικές ειδικότητες, παθολογίας και 
παιδιατρικής, ώστε να διασφαλίζεται η γενική και η εξειδικευμένη παροχή 
νοσηλευτικής φροντίδας. Επιπλέον δεν έχει προβλεφθεί η προσθήκη των 
ειδικευόμενων νοσηλευτών Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής, 
όπως προκύπτει βάσει του Ν.4690/2020, άρθρο 58, παρ. 1,5, οι οποίοι 
έχουν ως αποκλειστικό πεδίο εξειδίκευσης την παροχή νοσηλευτικής 
φροντίδας στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σε συνέχεια, σε ότι αφορά την ελάχιστη σύνθεση της Ομάδας Υγείας, η 
αυτοτελής θέση του νοσηλευτή ή του ειδικευμένου νοσηλευτή παθολογίας ή 
παιδιατρικής ή δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής είναι επιβεβλημένη, 
καθώς δύναται να ανταποκριθεί σε επίπεδο γενικών γνώσεων και κλινικών 
δεξιοτήτων επί του αντικειμένου του, τόσο στη γενική νοσηλευτική φροντίδα, 
όσο και στο ειδικευμένο αντικείμενο, όπως π.χ. ο ιατρός με ειδικότητα 
παθολογίας, με τον αντίστοιχο ειδικευμένο νοσηλευτή παθολογίας, βάσει του 
Ν.4690/2020, άρθρο 58, παρ. 1,5,9,10.

Ενόψει των ανωτέρω φρονούμε, ότι ο ορισμός της Ομάδας Υγείας πρέπει 
να αντικατασταθεί με τον εξής: «Η ομάδα που αποτελείται από ιατρούς 
ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από νοσηλευτές και 

Άδεια για συμμετοχή σε υβριδικό συνέδριο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, «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 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση 
σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την 
υπηρεσία.

Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, 
συνδιασκέψεις, 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 
διαγωνισμό 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 δυνατότητα 
ή άλλως το δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων για την χορήγηση άδειας για 
συμμετοχή σε συνέδριο ή λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις. Η εν λόγω άδεια 
είναι ειδική και δεν χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική.

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

Πέραν του κριτηρίου τούτου ουδεμία άλλη προϋπόθεση θεσπίζει ο 
νομοθέτης, 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
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νοσηλευτές ειδικοτήτων νοσηλευτικής παθολογίας, νοσηλευτικής παίδων, 
δημόσιας υγείας / κοινοτικής νοσηλευτικής, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό 
λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση έναν ιατρό 
ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, έναν νοσηλευτή ή ειδικευμένο 
νοσηλευτή δημόσιας υγείας / κοινοτικής νοσηλευτικής και έναν διοικητικό 
υπάλληλο».

Άρθρο 31: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 31, 
του νομοσχεδίου, που αφορά την τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 4 ν. 
4486/2017, ως προς τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, διαμορφώνεται 
ως εξής: «5. Τα Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, 
στελεχώνονται ενδεικτικώς από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
ως εξής: … β) βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθούς 
νοσηλευτών, επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας, όπως επόπτες 
δημόσιας υγείας και επισκέπτες υγείας, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς 
λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, μαίες, νοσηλευτές, ραδιολόγους-
ακτινολόγους, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτές, 
οπτικούς-οπτομέτρες, χειριστές ιατρικών συσκευών,…».

Από την ως άνω εισηγούμενη διάταξη προκύπτουν τα εξής. Αρχικώς, 
επιχειρείται ένα συνονθύλευμα ειδικοτήτων με τον επικαλούμενο όρο 
«επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας», εμπλέκοντας πληθώρα 
διαφορετικών επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των 
νοσηλευτών.

Ενόψει των ανωτέρω φρονούμε, ότι καθώς οι νοσηλευτές δύναται να 
παρέχουν γενική νοσηλευτική φροντίδα, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές 
γενικών φροντίδων, βάσει του Π.Δ. 351/1989, άρθρο 1, 2 και των διατάξεων 
της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ, έχοντας ειδικές επιστημονικές και 
τεχνικές γνώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται ως μεμονωμένοι επαγγελματίες 
υγείας, σε ξεχωριστή παράγραφο, υπό την ορολογία νοσηλευτικό προσωπικό, 
κι όχι με την προαναφερόμενη ορολογία, η οποία προκαλεί σύγχυση μεταξύ 
νοσηλευτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού. Επιπλέον, καθώς βάσει 
του Ν. 4690/2020, παρ. 58 έχουν θεσμοθετηθεί και βρίσκονται σε ισχύ οι 
νοσηλευτικές ειδικότητες, είναι επιβεβλημένη η ένταξη και των ειδικευμένων 
νοσηλευτών Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής, αλλά και των 
λοιπών νοσηλευτικών ειδικοτήτων, ως επιπρόσθετες κατηγορίες, σε 
ξεχωριστή κατηγορία με την ορολογία νοσηλευτικό προσωπικό, σε αναλογία 
με τις αντίστοιχες υφιστάμενες παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη λειτουργία των Κέντρων Υγείας.

Άρθρο 32: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 32 
του νομοσχεδίου, που αφορά την εσωτερική διάρθρωση των Κέντρων 
Υγείας, ορίζεται ότι «Στο άρθρο 3 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) περί κέντρων 
υγείας προστίθενται παρ. 11 και 12 ως εξής:

«11. Το Κέντρο Υγείας ως ενιαία αποκεντρωμένη οργανική μονάδα 
επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε. διαρθρώνεται, εξαιρουμένων των 
άγονων και προβληματικών περιοχών Α΄ κατηγορίας, ως εξής:

α. (…) β. Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών 
Υγείας, το οποίο στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό, λοιπούς 
Επαγγελματίες Υγείας, καθώς και προσωπικό παροχής υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος 
της κατηγορίας ΠΕ των κλάδων Νοσηλευτικής, Επισκεπτών/τριών Υγείας, 
Μαιευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, Διαιτολόγων, 
Ψυχολόγων, Λογοθεραπείας, ή, στην περίπτωση έλλειψης, κατηγορίας ΤΕ των 
ως άνω κλάδων. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα 
με το άρθρο 84 του ν. 3528/2007 (Α΄26), με απόφαση του Διοικητή της 
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), ορίζεται ως Προϊστάμενος Τμήματος 
υπάλληλος εκ των ως άνω κατηγοριών. Ο προϊστάμενος αναπληρώνεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Από τις ως άνω εισηγούμενες διατάξεις προκύπτουν τα εξής. Αρχικώς 
παρατηρείται ότι στα Κέντρα Υγείας επιχειρείται η καθιέρωση της δυνατότητας 
κατάληψης της θέσεως ευθύνης του Τμήματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και 
Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας όχι μόνον από Νοσηλευτές, αλλά και από 
υπαλλήλους άλλων κλάδων. Εν προκειμένω, ενόψει της ειδικότητας του 
Τμήματος και της σαφούς πρόταξης του χαρακτήρα του ως Νοσηλευτικού, 
βασίμως υποστηρίζεται, ότι η οικεία θέση προϊσταμένου θα πρέπει να 
καταλαμβάνεται μόνον από Νοσηλευτή της ενιαίας, πλέον, τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ειδικότητα του Τμήματος, 
ενώ, κατ’αναλογία, παραπέμπουμε στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του 

Νόμου 2071/1992.
Πέραν τούτου, με τις εισηγούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η καθιέρωση 

προβαδίσματος, εν σχέσει με την κατάληψη της οικείας θέσης ευθύνης, 
υπέρ των Νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ έναντι των συναδέλφων τους της 
κατηγορίας ΤΕ.

Επί του σημείου τούτου υπενθυμίζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 26 
παρ. 2 του Νόμου 4272/2014, σύμφωνα με τις οποίες «Μέχρι την 
πλήρη συμμόρφωση στον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στα δημόσια 
νοσοκομεία της χώρας, όπως αυτός θα καθοριστεί στους υπό κατάρτιση 
οργανισμούς αυτών, εφαρμόζονται τα κάτωθι: Για τις θέσεις ευθύνης 
όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες 
προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και 
ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».

Επιπλέον υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 124 του Νόμου 
4600/2019 (Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 
Α΄ 43/09-03-2019), «Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των 
οργανισμών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η 
περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής:

«Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ 
Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτικά τμήματα που καλύπτουν τα 
Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του 
κλάδου ΤΕ Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, 
οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάληψης των ανωτέρω 
θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν 
υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ 
Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».

Επί της ουσίας οι παραπάνω διατάξεις έρχονται να επαναλάβουν 
το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 103 παρ. 1 του Νόμου 
2071/1992, σύμφωνα με τις οποίες «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, 
προϊσταμένων και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και 
ΤΕ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία 
προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως».

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο η σαφής 
βούληση του νομοθέτη περί της μη ύπαρξης προβαδίσματος μεταξύ των δύο 
κατηγοριών νοσηλευτών (ΠΕ και ΤΕ), προκειμένου περί της κατάληψης των 
οικείων θέσεων ευθύνης.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 124 του 
Νόμου 4600/2019, καθίσταται σαφής η αναμφισβήτητη διάκριση μεταξύ 
των Νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) από τους Βοηθούς 
Νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι αδυνατούν να 
καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ανατρέχοντας στην οικεία αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει τις ως άνω 
διατάξεις, διαβάζουμε τα ακόλουθα :

«Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί ενιαία και για το σύνολο των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
της χώρας το θέμα της κατάληψης θέσης ευθύνης της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, καθόσον έχουν διαπιστωθεί διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
Νοσοκομείων. Ειδικότερα, σε ικανό αριθμό Νοσοκομείων δεν υφίσταται 
η πρόβλεψη για την κατάληψη θέσεων ευθύνης από ΠΕ Νοσηλευτικής και 
ΤΕ Νοσηλευτικής δίνοντας μόνο τη δυνατότητα να προΐστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής ενώ, παράλληλα, σε οργανισμούς άλλων 
Νοσοκομείων υφίσταται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης, τόσο 
από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, όσο και από υπαλλήλους του 
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Στην τελευταία περίπτωση Νοσοκομείων μπορεί 
να εφαρμοστεί η διαζευκτική δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης, 
μέσω της χρήσης της διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4272/2014, ενώ 
στις υπόλοιπες περιπτώσεις Νοσοκομείων δεν δύναται να αξιοποιηθεί η 
συγκεκριμένη διάταξη έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της 
διαζευκτικής επιλογής. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται να 
θεραπεύσει αυτήν την κατάσταση, έτσι ώστε η διαζευκτική επιλογή να ισχύσει 
για το σύνολο των Νοσοκομείων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε σε αρκετούς 
οργανισμούς Νοσοκομείων η μη πρόβλεψη κατάληψης θέσης ευθύνης 
νοσηλευτικού τμήματος από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για 
την κάλυψη των Μαιευτικών/Γυναικολογικών Τμημάτων, με αποτέλεσμα να 
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επέρχεται δυσλειτουργία και δυσχέρεια τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο 
και στο επιτελούμενο έργο των τμημάτων αυτών. Άλλωστε, η προτεινόμενη 
ρύθμιση ταυτίζεται με το πνεύμα της διάταξης του άρθρου 103 του ν. 
2071/1992 (Α΄123), όπου ορίζεται ότι «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, 
προϊσταμένων …… καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ,……..». Στο 
ίδιο δε, άρθρο ρυθμίζεται και το θέμα των Μαιευτικών Τμημάτων».

Ενόψει των ανωτέρω φρονούμε, ότι και για την κατάληψη της 
θέσεως ευθύνης του Τμήματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών 
Επαγγελματιών Υγείας των Κέντρων Υγείας η καθιέρωση προβαδίσματος 
υπέρ των Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των Νοσηλευτών ΤΕ τυγχάνει τουλάχιστον 
αναχρονιστική και δεν θα πρέπει να μετουσιωθεί σε διάταξη τυπικού νόμου. 
Αντιστρόφως με τις εισηγούμενες διατάξεις θα πρέπει να καθιερώνεται 
η δυνατότητα διαζευκτικής επιλογής μεταξύ Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, άνευ 
μεταξύ τους διάκρισης. 

Επιπλέον, φρονούμε και προτείνουμε τη σύσταση εντός των Κέντρων 
Υγείας αυτοτελούς Τμήματος Νοσηλευτικής, στο οποίο θα προΐσταται 
Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ και στο οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί 
επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι στελεχώνουν το ανθρώπινο δυναμικό των 
Κέντρων Υγείας. Οι νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας, 
αποτελούν την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού και επανδρώνουν 
όλες τις βάρδιες κατά τις ώρες λειτουργίας των Κέντρων Υγείας. Χωρίς την 
παρουσία νοσηλευτών δε δύναται να λειτουργούν εύρυθμα οι υπηρεσίες του 
Κέντρου Υγείας, καθώς η λειτουργία τους, σχετίζεται άμεσα και αδιάρρηκτα 
με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, ως συνέχεια της ακολουθίας των 
ιατρικών οδηγιών και του θεραπευτικού πλάνου, σε επίπεδο πρόληψης, 
αγωγής – προαγωγής υγείας, θεραπείας, αποθεραπείας, συνεχιζόμενης 
παρακολούθησης υγείας. Επιπροσθέτως δε, καμία άλλη ειδικότητα από 
τις υφιστάμενες, δε δύναται να αντικαταστήσει το νοσηλευτή, διότι για την 
παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνο ο 
νοσηλευτής, όντας επί της ουσίας αναντικατάστατος. Στο πλαίσιο ανάδειξης 
του καθοριστικού ρόλου των νοσηλευτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα και 
στη λειτουργία ενός Κέντρου Υγείας, κρίνεται απαραίτητη η ως άνω πρόταση, 
χωρίς διάθεση υποτίμησης των λοιπών ειδικοτήτων, διότι κατά την κοινή 
λογική και εμπειρία λειτουργίας, ένα Κέντρο Υγείας, δύναται να λειτουργήσει 
για παράδειγμα, χωρίς την παρουσία διαιτολόγου ή λογοθεραπευτή, ωστόσο 
δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παρουσία νοσηλευτή.

Άρθρο 34: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 34, 
του νομοσχεδίου, που αφορά την τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4486/2017, ως 
προς το πλαίσιο του επιστημονικού έργου του νοσηλευτή και του επισκέπτη 
υγείας, αναφέρεται: «…γ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο 
νοσηλευτής οφείλει ιδίως:

αα) να προάγει την υγεία του πληθυσμού,
ββ) να αξιολογεί και να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας όπως 

θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση στο άτομο, στην 
οικογένεια και στην κοινότητα,

γγ) να αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των 
ατόμων,

δδ) να συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φροντίδας, 
καθώς και να συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες 
υγείας,

εε) να συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,

στστ) να εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές 
των ασθενών,

ζζ) να παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς,
ηη) να συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού 

υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας 
(Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες ευθύνης 
του,

θθ) να αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα 
και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.

δ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο επισκέπτης υγείας οφείλει 
ιδίως:

αα) να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία,

ββ) να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες στην ποιότητα ζωής στην 
κοινότητα,

γγ) να υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής της υγείας,
δδ) να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού,
εε) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την 

υγεία του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο εξειδικεύοντας την εφαρμογή 
των πολιτικών υγείας,

στστ) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής 
της υγείας,

ζζ) να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού στην 
κοινότητα,

ηη) να διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test) με σκοπό 
την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό 
περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε ομάδες 
πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των προσφύγων, 
μεταναστών ή των Ρομά,

θθ) να έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των μονάδων του Ε.Σ.Υ. για τη 
διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του 
ατόμου ή της οικογένειας».

Από την ως άνω εισηγούμενη διάταξη προκύπτει ότι υφίσταται επικάλυψη 
στο έργο του νοσηλευτή, ανάμεσα στην παράγραφο (γ) και στην παράγραφο 
(δ), η οποία αφορά το έργο του επισκέπτη υγείας, καθώς τα αναφερόμενα 
στη συγκεκριμένη παράγραφο (δ), αφορούν το γνωστικό και επαγγελματικό 
αντικείμενο των νοσηλευτών, σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, 
νοσηλευτικών ειδικοτήτων και ισχυόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
βάσει των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ισχύουσας νομοθεσίας Π.Δ. 351/1989, 
άρθρο 1 και Ν. 4690/2020, παρ. 58, 59.

Ενόψει των ανωτέρω φρονούμε, ότι η παράγραφος (δ), επιβάλλεται να 
ενσωματωθεί στην παράγραφο (γ), ώστε να αποτελέσει προέκταση του 
έργου του νοσηλευτή.

Άρθρο 35: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 35, του 
νομοσχεδίου, που αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στις 
Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
αναφέρεται: «Ο έλεγχος των λοιμώξεων στις δημόσιες μονάδες παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου. 
Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) 
ορίζεται σε κάθε Κέντρο Υγείας ένας ιατρός ή οδοντίατρος του κλάδου Ε.Σ.Υ. 
ως Υπεύθυνος Επιτήρησης Λοιμώξεων, ο οποίος είναι αρμόδιος για την 
επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στο Κέντρο Υγείας και στις μονάδες 
παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που υπάγονται σε αυτό, υπό την καθοδήγηση 
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του διασυνδεόμενου 
Νοσοκομείου. Ο Υπεύθυνος Επιτήρησης Λοιμώξεων είναι Ιατρός Παθολόγος 
ή Βιοπαθολόγος/Μικροβιολόγος ή Παιδίατρος ή Γενικός Ιατρός ή Ιατρός 
Δημόσιας Υγείας ή Οδοντίατρος».

Από την ως άνω εισηγούμενη διάταξη προκύπτει ότι αποκλείονται 
οι νοσηλευτές λοιμώξεων, οι οποίοι συμμετέχουν στις Επιτροπές 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, βάσει 
της Υ.Α. Αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971/ 18-02-2014, Φ.Ε.Κ. 388/18-02-2014, 
«Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων 
που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής 
Υγείας».

Ενόψει των ανωτέρω φρονούμε, ότι επιβάλλεται να προστεθεί και ο 
αντίστοιχος νοσηλευτής λοιμώξεων ΠΕ ή ΤΕ από την Επιτροπή Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου, ως Υπεύθυνος Επιτήρησης 
Λοιμώξεων στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο 
Ανάπτυξης Νοσηλευτικής – Ε.Σ.Α.Ν.

Σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ.:Α1β/Γ.Π.: 16923/ 01-04-2022, απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κ. Ασημίνας Γκάγκα, συγκροτήθηκε το Εθνικό 
Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής – Ε.Σ.Α.Ν. και ορίστηκαν τα μέλη του.

Η συγκρότηση του Ε.Σ.Α.Ν. έρχεται σε μια εξαιρετικά κομβική συγκυρία, κατά την οποία κρίνεται η εξέλιξη του Νοσηλευτικού επαγγέλματος και η περαιτέρω ανάπτυξή 
του, μέσα από τις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες, τις οποίες βιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά την πανδημία COVID – 19.

Οι αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση σε ότι αφορά το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στη Νοσηλευτική, με την ίδρυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής, 
όπως και η αναδιάρθρωση και λειτουργία των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, αποτελούν τους προπομπούς για την περαιτέρω βελτίωση της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης 
και την άμεση διασύνδεσή της, με τα διευρυμένα πλέον, πεδία άσκησης του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος.

Το Ε.Σ.Α.Ν. έρχεται να διασφαλίσει το κύρος της Νοσηλευτικής Επιστήμης και να εδραιώσει το κλινικό έργο των Νοσηλευτών μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε 
να θεραπεύσει τις διαχρονικές στρεβλώσεις και παθογένειες, απέναντι στο νοσηλευτικό επάγγελμα.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, δηλώνει αρωγός στο κρίσιμο έργο του Ε.Σ.Α.Ν., με σκοπό να συμβάλλει στην ουσιαστική και ρεαλιστική ανάπτυξη της Νοσηλευτικής 
Επιστήμης στη χώρα μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

3η Πανελλαδική Εθελοντική 
Αιμοδοσία: Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟ- 
ΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών στις 12 Μαΐου 2022, η 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα και 
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργανώνει το τριήμερο 11 – 12 & 13 Μαΐου 
2022, την 3η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία με σύνθημα: «Οι Νοσηλευτές 
ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε. καλούνται εθελοντικά, όπως μεταβούν στα Τμήματα 
Αιμοδοσίας των Υπηρεσιών Υγείας όπου υπηρετούν, ή να μεταβούν στο 
πλησιέστερο Τμήμα Αιμοδοσίας και να προσφέρουν το πολύτιμο αυτό αγαθό, 
ώστε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών από 
μονάδες αίματος, οι οποίες λόγω της πανδημίας είναι αυξημένες.

Σε ότι αφορά τα μέλη της Ε.Ν.Ε. του 1ου Περιφερειακού Τμήματος, το 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας θα διαθέσει επιπλέον την Αίθουσα Αιμοληψιών 
Δυτικού Τομέα, η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Θηβών 314, Γήπεδο 
«Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», πλησίον Σταθμού ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω και η οποία 
λειτουργεί 09:00 – 13:00 και 15:00 – 20:00, προκειμένου να διευκολυνθούν 
οι Νοσηλευτές για τις ημέρες διεξαγωγής της αιμοδοσίας. Για την καλύτερη 
διαχείριση της προσέλευσης των αιμοδοτών στον χώρο της αίθουσας 
αιμοληψιών, παρακαλούνται οι Νοσηλευτές να επικοινωνήσουν στo τηλέφωνο: 
2105697986, ώστε να προγραμματίσουν σχετικό ραντεβού.

Υπενθυμίζεται, ότι για τα μέλη του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής 
& Νήσων Αιγαίου, έχει δημιουργηθεί ειδικός κωδικός με αριθμό 15683 και 
ονομασία: «ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.».

Με οδηγό τις δύο προηγούμενες πανελλαδικές αιμοδοσίες, συνεχίζουμε άοκνα 
και ανιδιοτελώς να στηρίζουμε τις αιμοδοτικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και να ενισχύουμε τους «κοινωνικούς δεσμούς αίματος», ώστε για κάθε 
συμπολίτη μας να υπάρχει επάρκεια αίματος σε περίπτωση ανάγκης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Υπουργείο Εσωτερικών: 
Διενέργεια της αξιολόγησης του 
προσωπικού του Δημόσιου Τομέα 
για την αξιολογική περίοδο 2021

Καθορισμός των επιμέρους χρονικών διαστημάτων της αξιολόγησης 
προσωπικού:

01/03/2022 έως 29/04/2022: Η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ 
Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για 
την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

02/05/2022 έως 27/05/2022: Ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη 
συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και 
την υποβάλει.

30/05/2022 έως 16/09/2022: Ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης 
και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος 
που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

30/05/2022 έως 08/07/2022: Ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη 
Συμβουλευτική Συνέντευξη, συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης 
στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλει.

11/07/2022 έως 17/07/2022: Ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν 
Απόψεις-Αντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και την υποβάλει. 

18/07/2022 έως 16/09/2022: Ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη 
βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει.

19/09/2022 έως 31/10/2022: Ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη 
συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και 
την υποβάλει.

01/11/2022 έως 31/12/2022: Η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ 
Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης 
και προβαίνει στην καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
https://bit.ly/3N2yEpe
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Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2022

Τοποθέτηση της Ε.Ν.Ε. σχετικά με τη συνυπηρέτηση Νοσηλευτή/
Νοσηλεύτριας με ένστολο σύζυγο

Είναι γεγονός, ότι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος είχε ξεκινήσει προ 
ετών μια αγωνιώδη προσπάθεια εμπέδωσης της πλέον ορθής ερμηνευτικής 
προσέγγισης των διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001, 
ώστε να επιτραπούν οι αποσπάσεις συζύγων ενστόλων ακόμη και προ της 
παρόδου της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, κατά παράκαμψη της γενικής 
απαγόρευσης του άρθρου 68§9 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Η ΕΝΕ, παρεμβαίνοντας εγγράφως σε κάθε περίπτωση απαγόρευσης των 
εν λόγω αποσπάσεων με το πρόσχημα της δοκιμότητας, είχε επανειλημμένως 
τονίσει, ότι οι επίμαχες διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001 
είναι αφενός ειδικές, αφετέρου εκτελεστικές της συνταγματικής επιταγής 
περί της ανάγκης προστασίας του θεσμού του γάμου και της οικογένειας. 
Ως εκ της φύσεώς τους αυτής υπερισχύουν των γενικών διατάξεων του 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εν μέσω της πανδημίας 
COVID – 19, διαπιστώνεται παράλληλα, αύξηση των ποσοστών στις 
καρδιαγγειακές παθήσεις, στον καρκίνο και στις αναπνευστικές παθήσεις, 
ως απόρροια ενός επιβαρυμένου περιβάλλοντος, το οποίο σταδιακά 
μετατρέπεται σε μη βιώσιμο και μολυσματικό για την υγεία. Για το σκοπό αυτό, 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εστιάζει τη φετινή θεματολογία στη ρήση: 
«Ο δικός μας πλανήτης, η δική μας υγεία», καθώς εκτιμά ότι περισσότεροι 
από 13 εκατομμύρια θάνατοι σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο οφείλονται 
σε περιβαλλοντικά αίτια, τα οποία μπορούν να αποφευχθούν, με κύριο 
αιτιολογικό παράγοντα την κλιματική κρίση, την οποία χαρακτηρίζει ως τη 
μεγαλύτερη απειλή για την υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Η υγεία μας και η υγεία του πλανήτη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
και η ανάγκη εστίασης στη δημιουργία υγιών κοινωνιών σε έναν υγιή 
πλανήτη γίνεται όλο και πιο εμφανής. Οι ατομικές επιλογές και οι κοινωνικές 
συμπεριφορές επηρεάζουν το περιβάλλον μας, καθώς οι άνθρωποι 
συμβάλλουν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με μη βιώσιμα πρότυπα 
συμπεριφοράς, γεγονός το οποίο επιβάλλει σε όλους τους επαγγελματίες 

υγείας να αποτελέσουν τους αρωγούς για την αντιμετώπιση της μοναδικής 
μεγαλύτερης απειλής για την υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα – της 
κλιματικής κρίσης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, επιχειρεί να κινητοποιήσει όλους τους αρμόδιους 
φορείς, ώστε να επικεντρωθούν στην πλανητική και ανθρώπινη υγεία και 
ευημερία και να δημιουργήσουν υγιείς πόλεις και κοινότητες με επίκεντρο 
τον άνθρωπο. Καθώς το συνεχώς ευμετάβλητο περιβάλλον υγείας, απαιτεί 
εγρήγορση και αποτελεσματικές λύσεις, για πολλοστή φορά, καλούμαστε να 
ανταπεξέλθουμε με οξυδέρκεια, ώστε να διασφαλίσουμε το υπέρτατο αγαθό 
της υγείας για όλους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας έρχεται να επισημάνει σε όλους μας, ότι όλα 
είναι αλληλένδετα: «Τα προβλήματα, οι λύσεις και εμείς».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Προσωρινά αποτελέσματα Β’ Κύκλου αιτήσεων – 
Πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
– ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» με κωδικό MIS 5002647, η οποία 
είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και Εθνικούς πόρους, σας ενημερώνουμε 
ότι αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα 
αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελούμενων 
του Β’ Κύκλου αιτήσεων (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων ήταν η 31η Μαρτίου 2022).

Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν 
ενστάσεις, μόνο εντύπως, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης 
των αποτελεσμάτων.

Ενστάσεις κατατίθενται είτε ιδιοχείρως, είτε με 
συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου, 
στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 47 (2ος 
όροφος), τ.κ 106 76, Αθήνα, υπόψη της Επιτροπής 
Ενστάσεων.

Αναλυτικά ο πίνακας με τα Προσωρινά 
Αποτελέσματα Β Κύκλου Αιτήσεων: 

https://bit.ly/3M47FYY

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Ενόψει της διαρκούς και επίμονης άρνησης των αρμοδίων διοικητικών 

οργάνων να δεχθούν την ως άνω ερμηνευτική εκδοχή, η ΕΝΕ συνέταξε 
σχετικό υπόμνημα προς την Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Υπουργείου Εσωτερικών, παρουσιάζοντας με τον πλέον πειστικό και 
τεκμηριωμένο τρόπο τις θέσεις της.

Η απόλυτη δικαίωση των θέσεων της ΕΝΕ προήλθε από το υπ’αριθμ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικώς, 
ότι «με τις ανωτέρω διατάξεις (εννοείται αυτές του άρθρου 21 του 
Ν.2946/2001) εισάγεται εξαίρεση ως προς την απόσπαση υπαλλήλων από 
τις διατάξεις του Υ.Κ., ή τυχόν άλλες διατάξεις, δεδομένου ότι σε συνδυασμό 
προς την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος οι διατάξεις αυτές είναι 
προστατευτικές για την οικογένεια και ως εκ τούτου θεωρούνται ειδικές και 
επομένως κατισχύουν, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, των διατάξεων 
της παρ. 9 του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που 
απαγορεύουν την απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το 
διορισμό του.

Κατά συνέπεια, οι αποσπάσεις υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, βάσει 
του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 
287/1976, δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ. 9 του άρθρου 68 
του ν. 3528/2007 και μπορούν να διενεργούνται». 

Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί πράγματι δικαίωση της πολύμηνης 
προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕ, που υποστήριξε με 
υπευθυνότητα και σταθερότητα την παραπάνω ερμηνευτική εκδοχή των 
συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων.

Η ΕΝΕ, ευρισκόμενη πάντα στο πλευρό των νοσηλευτών, θα φροντίσει 
για την ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων επί του ζητήματος των 
αποσπάσεων συζύγων ενστόλων, ευελπιστώντας για την από μέρους τους 
ορθή πλέον ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του 
Νόμου 2946/2001.

Περαιτέρω είναι σαφές, ότι οι ίδιες ως άνω σκέψεις, που ευρίσκουν 
σταθερό συνταγματικό έρεισμα, καταλαμβάνουν και οποιαδήποτε άλλη 
απόσπαση με σκοπό την συνυπηρέτηση, που προβλέπεται από γενικές ή 
ειδικές διατάξεις.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση απόρριψης σχετικού αιτήματος 
περί συνυπηρέτησης λόγω δοκιμαστικής περιόδου, χωρεί δικαστική 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Οι Νοσηλευτές «δίνουν»
Ρυθμό στην υγεία

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ασθένειας του Πάρκινσον, 
Πάρκινσον ακολουθεί μια σύντομη ενημέρωση για αυτή τη νευρολογική 
νόσο. Πρόκειται για τη δεύτερη συχνότερη νευροεκφυλιστική νόσος μετά 
τη νόσο Αλτσχάϊμερ. Σε ηλικίες μεγαλύτερες των 65 ετών η συχνότητα της 
νόσου πλησιάζει το 2%. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 θα έχουν 
διπλασιαστεί τα περιστατικά. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως στην ηλικία των 
55-70 ετών, και είναι ελαφρά συχνότερη στους άνδρες. Η πιο συχνή πρώτη 
κινητική εκδήλωση είναι τρέμουλο (που στην ιατρική ορολογία αναφέρεται ως 
«τρόμος»), συνήθως στο ένα χέρι, συνδυαζόμενο με βραδύτητα και δυσκολία 
στην κίνηση από την πάσχουσα πλευρά. Το τρέμουλο πάντως δεν είναι 
απαραίτητο στοιχείο της νόσου. Πριν ακόμη τα κινητικά προβλήματα, μπορεί 
να εμφανιστούν διαταραχές στην όσφρηση, στον ύπνο (έντονα όνειρα κατά 
τα οποίο ο ασθενής παραμιλάει ή κάνει ακούσιες κινήσεις), δυσκοιλιότητα και 
κατάθλιψη, σε ένα στάδιο της νόσου που λέγεται «πρόδρομο».

Τα περισσότερα περιστατικά είναι σποραδικά, χωρίς εμφανή αιτία, αλλά 
τα τελευταία έτη έχουν βρεθεί σπάνιες γενετικές αλλαγές, που ονομάζονται 
μεταλλάξεις, που οδηγούν στη νόσο. Η ύπαρξη σαφούς οικογενειακού 
ιστορικού καθώς και η πρώιμη ηλικία έναρξης, ακόμη και κάτω της ηλικίας 
των 40 ετών, αυξάνουν την πιθανότητα κληρονομικής γενετικής μορφής.

Η φαρμακευτική θεραπεία για τα κινητικά συμπτώματα περιλαμβάνει 
φάρμακα που τονώνουν το ντοπαμινεργικό σύστημα. Η ντοπαμίνη είναι 
μια χημική ουσία του εγκεφάλου, ένας νευροδιαβιβαστής, η έλλειψη της 
οποίας, λόγω εκφύλισης συγκεκριμένων ντοπαμινεργικών νευρώνων, 
οδηγεί στα κινητικά προβλήματα της νόσου. Μετά από μια πρώτη περίοδο 
καλής ανταπόκρισης στην φαρμακευτική αγωγή, περίοδο που διαρκεί 
κατά κανόνα πολλά χρόνια, οι ασθενείς μεταπίπτουν στην προχωρημένη 
μορφή της νόσου, όπου συσσωρεύονται και τα κινητικά και τα μη κινητικά 
προβλήματα. Τα κινητικά προβλήματα περιλαμβάνουν διακυμάνσεις, με 
διαστήματα έντονης υποκινησίας αλλά και υπερβολικών ακούσιων κινήσεων, 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ασθένειας του 
Πάρκινσον 2022

Χρύσα Χρυσοβιτσάνου
Αιγινήτειο Νοσοκομείο

καθώς και τα λεγόμενα «αξονικά» συμπτώματα, με αστάθεια στην βάδιση, 
δυσαρθρία και δυσκαταποσία. Για τις διακυμαινόμενες κινητικές επιπλοκές 
της νόσου υπάρχουν διαθέσιμες και στην Ελλάδα προηγμένες τεχνικά 
υποβοηθούμενες θεραπείες με αντλίες συνεχούς έγχυσης φαρμάκων, καθώς 
και με την νευροχειρουργική εμφύτευση εν τω βάθει εγκεφαλικού διεγέρτη. 
Τα μη κινητικά περιλαμβάνουν διαταραχές του αυτονόμου, όπως ορθοστατική 
υπόταση, καθυστερημένη γαστρική και εντερική κένωση και δυσλειτουργία 
του ουροποιητικού-γενετήσιου συστήματος, νευροψυχιατρική εκτροπή, 
με παραλήρημα και ψευδαισθήσεις, καθώς και νοητική έκπτωση, που, σε 
μερικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι σοβαρή και να φθάσει στην άνοια. 

Είναι σημαντικό ο/η ασθενής και το περιβάλλον του/της να αντιμετωπίσουν 
τη νόσο ενεργητικά, με θετικό πνεύμα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την 
συμμετοχή σε συλλόγους ασθενών καθώς και την συμμετοχή σε ερευνητικές 
ή κλινικές μελέτες. Το ελπιδοφόρο γεγονός είναι ότι έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα στην αντιμετώπισή της, και μέσω της ερευνητικής προσπάθειας 
και της συμμετοχής των ασθενών και των φροντιστών τους, αναμένεται 
να γίνουν πολύ περισσότερα τα επόμενα χρόνια, μέσω της ανάπτυξης 
καινοτόμων, στοχευόμενων θεραπειών. Επιπλέον, σε διεθνές επίπεδο, η 
νοσηλευτική ειδίκευση Specialist Parkinson Nurse, δείχνει τον ιδιαίτερο ρόλο 
του Νοσηλευτή στην πάθηση αυτή. Ο ειδικός νοσηλευτής αναπτύσσει ποικίλα 
πεδία δράσης σε όλους τους τομείς, όπως κλινική, έρευνα, και εκπαίδευση 
όχι μόνο στη νόσο Πάρκινσον αλλά και στα υπόλοιπα νευροεκφυλιστικά 
νοσήματα».

Δρ. Χρύσα Χρυσοβιτσάνου
RN, PhD, MSN, MSc, Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών Νευρολογικών 

Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
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Με τον Αυτισμό συναντηθήκαμε το 2000, 
όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο μικρός 
μου γιος ήταν διαφορετικός. Τα πρώτα σημάδια 
είχαν εμφανισθεί νωρίτερα. Από μωρό ποτέ δεν 
κοίταζε στα μάτια ούτε έδειχνε ενδιαφέρον για 
τον κόσμο γύρω του. Έτσι ξεκίνησε ο αγώνας 
της οικογένειάς μας. Ο πρώτος καιρός ήταν 
δύσκολος. Καθημερινές επισκέψεις σε ειδικούς 
παιδαγωγούς, γιατρούς λογοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους. Οι μέρες και 
οι μήνες περνούσαν μέσα στην ανασφάλεια, την 
απογοήτευση και, πολύ συχνά, στα ερωτηματικά: 
«Γιατί να τύχει αυτό στο δικό μας παιδί; Τι λάθος 
έγινε; Μήπως το προκάλεσα εγώ;»

Με πλημμύριζαν ενοχές και απογοήτευση. 
Μπροστά μου εμφανίστηκε ένας καινούργιος 
κόσμος, ένας άγνωστος καινούργιος κόσμος. Ο 
κόσμος του αυτισμού. Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο 
έπρεπε να μπω, να τον γνωρίσω, γιατί μόνο έτσι 
θα μπορούσα να γνωρίσω το γιο μου. Όλα μου 
φαίνονταν βουνό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Τα 
πιο απλά πράγματα, που έως εκείνη τη στιγμή δεν 
είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικά είναι για 
το παιδί μου, ήταν τόσο δύσκολο να τα μάθει. Η 
αυτοεξυπηρέτηση, η σίτιση, το παιγνίδι, ο ύπνος 
και ολόκληρη η καθημερινότητα έπρεπε να μπουν 
σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Και σε αυτήν την 
εκπαίδευση η οικογένεια και, κυρίως, η μητέρα 
πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμείς 
έπρεπε να εκπαιδευτούμε πρώτες, με σκοπό να 
βοηθήσουμε το παιδί μας. 

Κοιτάζοντας πίσω στο παρελθόν μπορώ να 
καταλάβω τώρα ότι όλα ήταν θέμα αποδοχής. 
Αποδοχής της νέας κατάστασης που βίωνε 
η οικογένεια. Αποδοχή, ότι το παιδί δεν είναι 
σαν τα άλλα. Αποδοχή ότι έχει διαφορετικές 
προτεραιότητες, διαφορετικές ανάγκες. Αποδοχή, 
ότι χαίρεται να παίζει με τον δικό του μοναδικό 
τρόπο, να ακούει τη μουσική του, να τρώει τα 
φαγητά που μόνο αυτό θέλει. 

Το ταξίδι στον Αυτισμό ήταν μια πρόκληση για 
όλη την οικογένεια. Η ζωή μας προσαρμόστηκε 
σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού μας. Οι 
μέρες περνούσαν με συνεχή εκπαίδευση και μικρά 
αλλά σταθερά βήματα προόδου. Στήναμε γέφυρες 
επικοινωνίας χρησιμοποιώντας συνήθειες 
που τον ευχαριστούσαν και του κέντριζαν το 
ενδιαφέρον. Ήταν μια μορφή επικοινωνίας που 
την είχαμε τόσο ανάγκη και εμείς και το παιδί μας. 
Η επικοινωνία στα άτομα με Αυτισμό είναι ένα από 
τα δυσκολότερα προβλήματα. Ακόμα περισσότερο 
στα άτομα με απουσία λόγου. Μας στενοχωρούσε 
το γεγονός ότι δεν μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες 

Η διαδρομή του αυτισμού στο οικογενειακό 
περιβάλλον & ο διασυνδετικός ρόλος του νοσηλευτή

Άννα Σωτηρίου
Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

του. Η κοινωνική ζωή της οικογένειας περιορίστηκε αρκετά. Οι επιλογές για διασκέδαση, για χαλάρωση 
μειώθηκαν. Όλοι ήμασταν σε εγρήγορση Οι άνθρωποι που έμειναν δίπλα μας ήταν λίγοι καλοί φίλοι. 
Πάντα θα τους θυμάμαι με αγάπη και ευγνωμοσύνη. 

Στην προσπάθεια να ενταχθεί το παιδί μας στο εκπαιδευτικό σύστημα, σημαντική ήταν η βοήθεια 
κάποιας σπουδαίας εκπαιδευτικού, η οποία χωρίς την κατάλληλη κατάρτιση αλλά και χωρίς την 
υλικοτεχνική υποστήριξη στάθηκε στο ύψος της αποστολής της εφαρμόζοντας την νομοθεσία, ότι όλα 
τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Προσφέροντας αμέριστη αγάπη και αποδοχή, 
μπόρεσε να εντάξει το παιδί μας σε ένα τμήμα κανονικού νηπιαγωγείου, όπου έγινε αποδεκτό από όλα 
τα παιδιά. Έτσι τα μικρά παιδιά, οι μαθητές του νηπιαγωγείου έγιναν βοηθοί της δασκάλας και φίλοι του 
παιδιού μας. Θυμάμαι μια σχολική γιορτή, στην οποία όλα ήταν σχεδιασμένα για να μπορέσει και το δικό 
μας παιδί να συμμετέχει, χωρίς να γίνεται αντιληπτή η διαφορετικότητά του.

Τα χρόνια περνούσαν με καθημερινές συνεδρίες, εκπαιδεύσεις και θεραπείες. Η καθημερινότητα 
ήταν πάντα προγραμματισμένη χωρίς να αποκλίνει από την ρουτίνα. Ό,τι αποκλίνει προκαλεί στο παιδί 
σύγχυση και εκνευρισμό. Η οικογένεια καλείται να φροντίσει τα πάντα, το παρόν αλλά και το μέλλον. 
Και εδώ είναι το πιο σημαντικό, επειδή πρέπει να φροντίσει την αξιοπρεπή διαβίωση του παιδιού, όταν 
οι γονείς δεν θα βρίσκονται στη ζωή. Ο Αυτισμός δεν έρχεται με οδηγίες χρήσεως, αλλά έρχεται σε μια 
οικογένεια που ποτέ δεν τα παρατάει και συνεχίζει να αγωνίζεται. Τις δυσκολίες δεν τις επιλέγουμε, 
επιλέγουμε όμως να βρούμε τη δύναμη να τις αντιμετωπίσουμε προς όφελος των παιδιών μας.

Τα άτομα με Αυτισμό έχουν τεράστιες ικανότητες αρκεί κάποιος να τις ανακαλύψει. Με τη σωστή 
εκπαίδευση μπορούν να γίνουν χρήσιμα στην κοινωνία. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό χρειάζεται ίση 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Ο δρόμος αυτός είναι μακρύς, δύσκολος και 
γεμάτος προκλήσεις. Προκλήσεις για τα ίδια τα άτομα, για τις οικογένειές τους και για την ίδια την 
κοινωνία. Σε αυτήν την προσπάθεια εμείς, η οικογένεια γινόμαστε η φωνή τους και διεκδικούμε σεβασμό 
και αποδοχή.

Ο ρόλος τώρα των Επαγγελματιών Υγείας και ιδιαίτερα των Νοσηλευτών είναι επίσης σημαντικός, 
καθώς δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης στη σχέση με την οικογένεια. Η εμπιστοσύνη αυτή κτίζεται 
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Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού έχει οριστεί την τελευταία 
εβδομάδα του μηνός Απριλίου και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του 
κοινού σχετικά με τη μείζονος σημασίας του εμβολιασμού για την υγεία 
όλου του πλανήτη. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού 
εφαρμόστηκε το 2005 από μικρό αριθμό χωρών. Στόχος ήταν η αύξηση 
της εμβολιαστικής κάλυψης ενισχύοντας το δικαίωμα και την ανάγκη κάθε 
παιδιού να προστατεύεται από ασθένειες μέσω του εμβολιασμού. Πλέον, 
η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα εμβολιασμού έχει γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς 
εκστρατείες Δημόσιας Υγείας. Κάθε χώρα καλείται να συμμετέχει στην 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού με εκδηλώσεις εμπλέκοντας Ινστιτούτα 
Δημόσιας Υγείας, υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων, επαγγελματίες 
υγείας, καθώς και γονείς. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολισμού αποτελεί 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
και τη φετινή χρονιά, θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως 30 Απριλίου 
2022. Τα κράτη – μέλη με το σύνθημα «Μακροζωία για όλους» (Long life 
for all) ενώνουν τις προσπάθειές τους για τη σημασία της ίδιας πρόσβασης 
από όλους στα εμβόλια τα οποία θα συμβάλουν σε μια μακρά και υγιή ζωή. Το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) υπενθυμίζει 
τη σημασία του ρόλου των εμβολίων και της προστασίας σε όλες τις ηλικίες 
των ανθρώπων, καθώς τα λοιμώδη νοσήματα μπορούν να εξαπλωθούν 
σε όλο τον πλανήτη όπως απόδειξε η πρόσφατη πανδημία COVID-19. 
Ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας και το πόσο ισχυρό 
σύστημα υγείας έχει, διαπιστώθηκε το πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει 
μπροστά στον κίνδυνο μετάδοσης ενός ιού. Το πρόγραμμα του εμβολιασμού 
είχε μεγάλη εφαρμογή όσον αφορά στην αντιμετώπιση και αποκλιμάκωση 
της διαχείρισης του SARS-COV-2. Έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 600 
εκατομμύρια άνθρωποι με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, 470.000 άνθρωποι 
άνω των 60 ετών επέζησαν σε 33 χώρες κατά τους πρώτους 11 μήνες από 
την εφαρμογή του εμβολίου. 

Βασικό μέτρο για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας αποτελούν οι 
εμβολιασμοί. Το Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα της χώρας μας είναι ένα από 
τα πιο επικαιροποιημένα και σύγχρονα προγράμματα καλύπτοντας όλες τις 
περιόδους της ζωής των ανθρώπων. Από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 
τα εμβόλια παρέχονται και πραγματοποιούνται δωρεάν. Είναι σημαντικό να 
εφαρμόζεται ο συστηματικός εμβολιασμός και μάλιστα αυτή την περίοδο 
περισσότερο από ποτέ μέσω των Εθνικών Εμβολιαστικών Προγραμμάτων, 
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ενδημίας ή και πανδημίας και να μην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών, 
24 – 30 Απριλίου 2022

Αθανάσιος Μακρής

αναγκάζονται οι χώρες να καλύψουν κενά που δημιουργούνται από το βασικό 
εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός αποτελεί δημόσιο αγαθό, προστατεύει και σώζει 
τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Από τη βρεφική περίοδο ζωής μέχρι την 
ενηλικίωση κάθε εμβόλιο μας προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα όπως 
τέτανο, διφθερίτιδα, κοκκύτη, ερυθρά, ιλαρά, παρωτίτιδα, πολιομυελίτιδα, 
έρπη ζωστήρα και ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα Α και Β, πνευμονιοκοκκικές και 
μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξες, γρίπη, λοιμώξεις από τον ιό των ανθρώπινων 
θηλωμάτων (HPV) κ.λπ. Ενδεικτικά, κάθε χρόνο μέσω των εμβολιασμών 
σε παγκόσμιο επίπεδο αποφεύγεται η νόσηση σε 2.700.000 εκατομμύρια 
ανθρώπους από ιλαρά, 1.000.000 από κοκκύτη και περίπου 2.000.000 
βρέφη από τέτανο. Η θωράκιση των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη 
και πριν ακόμη αυτής της πανδημίας, τα τελευταία χρόνια δέχτηκε σοβαρά 
πλήγματα, όπως η επιδημία ιλαράς που έκανε την εμφάνιση της σε αρκετές 
χώρες αλλά και η αύξηση των νοσημάτων λόγω των μεταναστευτικών 
ροών. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες πρόληψης 
από νοσήματα που μπορούν να προλαμβάνονται μέσω του εμβολιασμού θα 
πρέπει όλοι οι φορείς και οι επαγγελματίες υγείας, να συνεργάζονται ώστε 
οι πολίτες μέσα από ορθή ενημέρωση να διαμορφώνουν σωστές αντιλήψεις 
σχετικά με τη χρησιμότητα των εμβολίων.

Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην εμβολιαστική εκστρατεία: Ο Νοσηλευτής και 
οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να καθοδηγούν σωστά και να 
συμβουλεύουν τους πολίτες για τον εμβολιασμό τους. Ο Νοσηλευτής καλείται 
να αντιμετωπίζει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις, με κυριότερη όλων 
την άρνηση των ανθρώπων σε αυτόν. Προβλήματα που υπάρχουν ως προς 
τα προγράμματα εμβολιασμού και την απειλή της Δημόσιας Υγείας είναι 
οι ανεπαρκείς πληροφορίες, φήμες αβάσιμες ως προς τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες, καθώς και για θρησκευτικούς και άλλους λόγους. Το να γίνουν 
γνωστά στο ευρύτερο κοινό τα σωστά επιστημονικά δεδομένα είναι 
σημαντικό στην πολιτική αποδοχής των εμβολίων από την ανθρωπότητα. Ο 
Νοσηλευτής με την επιστημονική γνώση του και τον επαγγελματισμό του θα 
πρέπει να ενισχύει τον εμβολιασμό, μιας και ο ρόλος του δεν είναι μόνο στη 
θεραπεία και αποκατάσταση ενός ατόμου αλλά και στην πρόληψη, διατήρηση 
και προαγωγή της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Αθανάσιος Μακρής
MSc, PgDip (Ed), Ειδικευόμενος Νοσηλευτής Δημόσιας Υγείας/

Κοινοτικής Νοσηλευτικής, 4η Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης

με στενή συνεργασία και πάντα με επίκεντρο το παιδί. Η σχέση αυτή είναι 
διαχρονική σε κάθε φάση της ζωής του ατόμου με αυτισμό.

Στο χώρο του νοσοκομείου όταν τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν κάποια 
προβλήματα υγείας που χρήζουν νοσηλεία, ο κλινικός νοσηλευτής καλείται 
να εφαρμόσει διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις για την σωστή 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Αλλά και στην κοινότητα, όπου εδώ είναι 
πολύ σημαντικός ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή, η συνεισφορά του 
βασίζεται κατά ένα σημαντικό μέρος στη φροντίδα του ατόμου με αυτισμό έξω 
από το νοσοκομείο. Η φροντίδα αυτή είναι πολύ σπουδαία για την εξέλιξη του 
παιδιού με αυτισμό, σε έναν ενήλικα προσαρμοσμένο στην κοινωνία και όσο 
το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητο. Ο νοσηλευτής πρέπει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη του ατόμου με αυτισμό ακολουθώντας πάντα ένα οργανωμένο 

πλαίσιο. Η νοσηλευτική φροντίδα στον ασθενή με αυτισμό πραγματοποιείται 
λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορετικές καταστάσεις και τους στρεσογόνους 
παράγοντες που έρχεται αντιμέτωπο το άτομο αυτό και η οικογένειά 
του. Οι νοσηλευτές παρέχουν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση στην 
οικογένεια δημιουργώντας μια καλή επικοινωνία και συνεργασία. Παράλληλα 
συμμετέχουν ενεργά στον τομέα της ευαισθητοποίησης της κοινότητας και 
ολόκληρης της κοινωνίας που ισότιμα μέλη της είναι τα άτομα με αυτισμό.

Άννα Σωτηρίου
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Αιμοδοσίας,

MSc (c), Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
(Απρίλιος 2022)

1. Νοσηλεύτρια Π.Ε., διορισμένη στο Θεαγένειο 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
επιθυμεί μετακίνηση σε νοσοκομείο της Αθήνας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981551664
E-mail: eirhnhnash@yahoo.gr

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το Γ.Ν.Α. «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη 
προς το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο 
Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ή το Κέντρο 
Υγείας Τρίπολης. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6977857858

3. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (μόνιμη) από Νοσοκομείο 
της Θεσσαλονίκης επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση 
προς Νοσοκομεία: Λάρισας, Καρδίτσας, 
Τρικάλων και Βόλου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6989160369

Το ΔΣ του 4ου Π.Τ. 
εύχεται ολόψυχα στα μέλη 

του και τις οικογένειές τους, 
Καλό Πάσχα και 
Καλή Ανάσταση!

4. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το Γ.Ν.Β. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» (Αθήνα), ζητά αμοιβαία 
μετάταξη για οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας Πατρών, Αιγίου και 
γύρω περιοχών ή οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας που ανήκει στην 
6η Υγειονομική Περιφέρεια. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936359686

5. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (μόνιμη) από Νοσοκομείο Αθηνών ενδιαφέρεται για 
αμοιβαία μετάταξη για οποιοδήποτε Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε. 
Ε-mail: vasiliki_kakarli@hotmail.com

6. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (μόνιμη) από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Κρήτης (Πα.Γ.Ν.Η.), ενδιαφέρεται για αμοιβαία μετάταξη με μόνιμο/η 
Τ.Ε. Νοσηλευτή/τρια από το Γ.Ν. Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6970126371, E – mail: aggeliki_bal@yahoo.com 

7. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετακίνηση από το Γ.Ν. Καρύστου προς Γ.Ν. 
Βόλου ή Π.Γ.Ν. Λάρισας ή Γ.Ν. Λάρισας ή οποιοδήποτε Κέντρο Υγείας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6938719301.
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