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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί κατεξοχήν αντικείµενο 
της Νοσηλευτικής – ΣτΕ: Άνευ εννόµου συµφέροντος η 
αίτηση ακύρωσης του Π.Σ.Ε.Υ.

Συνάντηση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ν.Ε. µε τον 
Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών Ν.∆., κ. ∆ηµήτριο Καιρίδη

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών Νοσηλευτών της 
Ε.Ν.Ε., για τη συµµετοχή και τη λήψη λήψη δειγµάτων στοµατικού 
επιχρίσµατος, σε προγραµµατισµένες δράσεις ευαισθητοποίησης 
– προσέλκυσης εθελοντών Μυελού των Οστών

2ο Συνέδριο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»: 
Η ∆ιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επιχείρησε… και η 
καθολική συµµετοχή των Νοσηλευτών επανεκκίνησε επιτυχώς 
τα Νοσηλευτικά ∆ρώµενα

Συµµετοχή της Ε.Ν.Ε. στη ∆ιαδικτυακή Συνάντηση 
Ελπίδας και Ζωής, του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και οι Σπουδαστές του 
Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ έδωσαν «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

Υλοποίηση του Προγράµµατος «Αγωγή Υγείας µέσω του Σχολείου, 
της Οικογένειας, της Κοινότητας – Πρώτες Βοήθειες», για τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Χαλανδρίου, στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Πεντέλης και στο 1ο 
Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου

Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τµηµάτων της Ε.Ν.Ε. «δίνουν» Ρυθµό στις Νοσηλευτικές εξελίξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
1ο Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προτάσεις επιµορφωτικών φροντιστηρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Κ.Α.
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
2ο Π.Τ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης: Επιστολή διαµαρτυρίας 
προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

Κωνσταντία Μπελαλή
Πρόεδρος 1ου 
Περιφερειακού 
Τµήµατος Αττικής & 
Νήσων Αιγαίου

Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Πρόεδρος 2ου 
Περιφερειακού Τµήµατος 
Μακεδονίας & Θράκης

Γεώργιος Αρβανίτης
Πρόεδρος 3ου Περιφερειακού 
Τµήµατος Ηπείρου, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων 
Νήσων και Πελοποννήσου

Απόστολος Κωτσής
Πρόεδρος 4ου 
Περιφερειακού 
Τµήµατος Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας

Ευάγγελος 
Παπαδάκης
Πρόεδρος 5ου 
Περιφερειακού 
Τµήµατος Κρήτης
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044
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:
Γεώργιος Κούρτης
Γεώργιος Αρβανίτης
Ευτυχία Γιάγκου
Παναγιώτης Κοσκινάς
Μαρία Κωστίκου
Μιχαήλ Μαντζανάς
Ευάγγελος Ναλμπάντης
Σταύρος Πανόπουλος

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 άρθρα
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.

Α

Β

Έκδοση ΦΕΚ Β 7005/31-
12-2022: Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας από 
την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 06:00 έως και 
τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 06:00

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.

Μνημόνιο συνεργασίας Ε.Ν.Ε. – 
Ε.Λ.Σ.: Πρόγραμμα Οκτωβρίου – 
Δεκεμβρίου 2022 – Εκπτωτικές 
πολιτικές

Α.Σ.Ε.Π. – Έκδοση προκήρυξης 
10Κ/2022: 9 Θέσεις Τ.Ε. 
Νοσηλευτικής – Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

σελ. 03

σελ. 03

σελ. 03

σελ. 04

σελ. 04
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Δ
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Εκδόθηκε στις 31-12-2022 το ΦΕΚ Β 7005, με τίτλο: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 
06:00. 

Αναλυτικά το Φ.Ε.Κ.:
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220207005

Α
Έκδοση ΦΕΚ Β 7005/31-12-2022: 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως 
και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την Π.Ο.Ν., οι 
οποίες έχουν κατατεθεί μέχρι το τέλος του 2022, έχουν παραληφθεί και 
προωθούνται σταδιακά στα μέλη της Ε.Ν.Ε.

Λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση ειδικού 
δελτίου εισόδου των μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) 
του Πολεμικού Ναυτικού στην Αθήνα, η κατάθεση των αιτήσεων συνεχίζεται 
καθημερινά. 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. 
(http://enne.gr/wp-content/uploads/2022/10/aitisi-pon.pdf).

Β
Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα), 
http://enne.gr/22197

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 κατατίθονται στη Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. 

καθημερινά, είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης 
Σοφίας 47, Τ.Κ.: 106 76 Αθήνα, 2ος όροφος).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

α. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., http://enne.gr/21378

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

Γ
Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε.

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

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

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, επιθυμώντας να τιμήσει τους Νοσηλευτές για το 
διαχρονικό έργο τους, αναλαμβάνει να παρέχει στα ενεργά μέλη της ΕΝΕ τα 
ακόλουθα:

α) έως 50 εισιτήρια για κάθε παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής στην 
προνομιακή εκπτωτική τιμή των – 25% από την εκάστοτε αρχική τιμή του 
κανονικού εισιτηρίου. Η έκπτωση αφορά σε όλες τις ζώνες του θεάτρου 
εκτός VIP διακεκριμένης (κόκκινη) και Α ζώνης (κίτρινη) από τις οποίες κάθε 
μέλος θα μπορεί να αγοράζει έως 2 εισιτήρια μέχρι εξαντλήσεως αυτών και 
εφόσον θα υπάρχει διαθεσιμότητα και

β) έως 20 εισιτήρια για κάθε παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής στην 
προνομιακή εκπτωτική τιμή των 10,00€, τα οποία θα διατίθενται σε όλες τις 
ζώνες του θεάτρου και από τα οποία κάθε μέλος θα μπορεί να αγοράζει έως 
2 εισιτήρια μέχρι εξαντλήσεως αυτών και εφόσον θα υπάρχει διαθεσιμότητα.

Μνημόνιο συνεργασίας Ε.Ν.Ε. – Ε.Λ.Σ.:
Πρόγραμμα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022 – Εκπτωτικές πολιτικές

Για την αγορά των εισιτηρίων θα απαιτείται να επιδεικνύεται η κάρτα σε ισχύ 
του ενεργού μέλους της Ε.Ν.Ε. και θα μπορεί να γίνεται είτε από τα φυσικά 
σημεία πώλησης της Ε.Λ.Σ. στα ταμεία στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν., είτε με τηλεφωνική 
συναλλαγή και παράλληλη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
στο e – mail των ταμείων.

Το εισιτήριο και η έκπτωση είναι αυστηρά προσωπική και αφορά το 
δικαιούχο μέλος της Ε.Ν.Ε. και έναν επιπλέον συνοδό αυτού. Οι χορηγούμενες 
εκπτώσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά 
ή έκπτωση. Οι προσφορές δεν αφορούν τις επίσημες πρεμιέρες των 
παραγωγών και οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή 
και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα των παραστάσεων της Ε.Λ.Σ. Οκτωβρίου 
– Δεκεμβρίου 2022: https://www.nationalopera.gr

Εκδόθηκε η με αριθμό 10Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 
80/21.12.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά 
προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μονίμου προσωπικού 
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και 
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Στο πλαίσιο της 

Ε
Α.Σ.Ε.Π. – Έκδοση προκήρυξης 10Κ/2022:
9 Θέσεις Τ.Ε. Νοσηλευτικής – Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

προκήρυξης έχουν προκηρυχτεί 9 θέσεις Νοσηλευτών Τ.Ε. για το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει 

στις 12 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 27 
Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: shorturl.at/nYZ78



5Ε.Ν.Ε.ργειες | ΕπικαιρότηταΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Στις 23 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα Γραφεία 
της Ε.Ν.Ε. μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Βουλευτή Β1’ 
Βόρειου Τομέα Αθηνών της Ν.Δ., κ. Δημήτριο Καιρίδη.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του κ. 
Καιρίδη σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο των Νοσηλευτών, όντας 
ιδιαιτέρως ενημερωμένος για το διαχρονικό μεγάλο αγώνα μας, τόσο πριν 
την πανδημία, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής και φυσικά στη διαχείρισή της, 
κατά την παρούσα χρονική στιγμή.

Πραγματοποιήθηκε ένας ειλικρινής διάλογος μέσα από τον οποίο 
διατυπώθηκαν ευκρινώς όλες οι διαχρονικές παθογένειες, οι οποίες 
ταλανίζουν το νοσηλευτικό επάγγελμα και λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 
καθολική αναγνώριση και ανάπτυξη του έργου των Νοσηλευτών μέσα στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η τραγική υποστελέχωση και τα αίτια τα οποία 
οδηγούν στο τέλμα χιλιάδες Νοσηλευτές, ώστε να αναζητήσουν εργασία είτε 
στο εξωτερικό, είτε σε οποιαδήποτε άλλο εργασιακό περιβάλλον, με κυρίαρχα 
αίτια τους χαμηλούς μισθούς, τη μη παροχή οικονομικών κινήτρων και το 
άναρχο – επισφαλές εργασιακό περιβάλλον, αποτέλεσαν μόνο την αρχή της 
εποικοδομητικής συζήτησης. 

Συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. 
με τον Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών Ν.Δ., 
κ. Δημήτριο Καιρίδη

Ακολούθησαν αναφορές σε αναχρονιστικές και συνάμα ακανθώδεις 
καταστάσεις, οι οποίες επικρατούν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και 
γενικότερα στο Δημόσιο Τομέα, εις βάρος της επαγγελματικής εξέλιξης των 
Νοσηλευτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η μη ένταξη των διορισμένων 
Νοσηλευτών πριν το 2011 σε ασφαλιστικό καθεστώς Β.Α.Ε. σε σχέση με 
όλους τους υπόλοιπους και η δαιδαλώδης κατάσταση, η οποία αφορά στην 
αντιστοίχιση των πτυχιούχων Νοσηλευτών (πρώην Τ.Ε.Ι.), με το ισχύων 
καθεστώς, με τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε αμοιβαίο πνεύμα κατανόησης και πρόθεσης 
συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθούν περισσότεροι δίαυλοι επικοινωνίας 
και να βρεθούν οι ρεαλιστικές εκείνες λύσεις, οι οποίες θα θεραπεύσουν τις 
διαχρονικές αδικίες του ίδιου του συστήματος, απέναντι στους Νοσηλευτές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Νόμου 4354/2015, 
«α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 
9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 
του άρθρου 7 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, 
αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από 
το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού 
των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο 
κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα 
προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, 
ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες 
εργασίας. (…) β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω 
προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση 
καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται 
με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και 
τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της 
σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Εκ τούτων έπεται, ότι η νομοθεσία προβλέπει την αναγνώριση της 

Καθολική αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων 
υπαλλήλων – Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

προϋπηρεσίας προκειμένου περί της μισθολογικής εξέλιξης ενός υπαλλήλου, 
προσδιορίζοντας, ωστόσο, κατά τρόπο περιοριστικό τους φορείς στους 
οποίους δύναται να έχει διανυθεί η προϋπηρεσία αυτή.

Ειδικότερα η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται είναι αυτή των εργαζομένων 
των κάτωθι φορέων του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου 4354/2015, ήτοι: 
«α) των φορέων της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143), β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), 
της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143), 
γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.), δ) των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, ε) των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στ) των Νομικών Προσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε 
Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού 
σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης 
τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 
κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισμού τους, ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και 
Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/ 2005 (Α’314) …».

Εν προκειμένω ζήτημα γεννάται ως προς την δυνατότητα υπαγωγής του 
ΩΚΚ στην έννοια του ΝΠΙΔ που ανήκει στο κράτος, κατά την έννοια της 
επίτευξης κρατικού ή δημόσιου σκοπού.
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Επί του σημείου τούτου λεκτέα είναι τα εξής. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 2012/1992 (Κύρωση 
συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” και ίδρυση νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ”, ΦΕΚ Α΄ 28).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του ως άνω Νόμου, το Ω.Κ.Κ. 
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του 
Κράτους, ασκουμένη από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Η ως άνω εποπτεία περιλαμβάνει τον ορισμό της διοίκησης, 
την έγκριση του απολογισμού και την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Νόμου 2012/1992, σύμφωνα με 
την οποία «το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είναι κοινωφελές, τα δε 
τυχόν κέρδη του κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού, κατά δεύτερο δε λόγο 
περιέρχονται στο Δημόσιο».

Περαιτέρω, βασικός σκοπός του Ω.Κ.Κ. κατ’άρθρον 4 του Ν. 2012/1992 
είναι «η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας στον τομέα καρδιολογίας και 
καρδιοχειρουργικής και συναφείς δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται 
στην αποστολή ενός σύγχρονου καρδιοχειρουργικού κέντρου». 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2012/1992, «Το Ωνάσειο 
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, 
κοινοτικό και δικαστικό τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο εκτός από το 
φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή κράτηση 
και γενικά απολαύει όλων των δασμολογικών ατελειών και φορολογικών 
απαλλαγών και ευεργετημάτων, που ισχύουν εκάστοτε για τα κρατικά 
νοσηλευτικά ιδρύματα».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων ευχερώς συνάγεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αποτελεί ένα 
ΝΠΙΔ κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο έχει ανατεθεί 
δημόσια υπηρεσία κατά την ουσιαστική – λειτουργική έννοια του όρου, ήτοι 
η ανάπτυξη δραστηριότητας που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
προς τους διοικουμένους για την ικανοποίηση βασικών αναγκών τους. 

Προς επίρρωση των παραπάνω σκέψεων ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το 
Ω.Κ.Κ.:
•	 Συμμετέχει στην εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των 

νοσοκομείων Λεκανοπεδίου Αττικής (ΥΑ Υ4δ/ΓΠ/οικ.53080/05, ΦΕΚ 
Β΄ 740/2005).

•	 Λειτουργεί τη μοναδική στην ελληνική επικράτεια Μονάδα 

Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς (ΥΑ Υ4α/οικ.112166/13, ΦΕΚ Β΄ 18-12-
2013).

•	 Παρέχει δωρεάν νοσηλεία σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους 
πολίτες (άρθρο 23 Ν. 1076/1980).

•	 Διασυνδέεται λειτουργικά με την Υγειονομική Περιφέρεια, στην τοπική 
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει (άρθρο 13§11 του Ν. 2889/2001 και 
ΥΑ 122831/11, ΦΕΚ Β΄ 2659/2011).

•	 Έχει αναγνωρισθεί κατάλληλο για την άσκηση ιατρών για την χορήγηση 
της ειδικότητας της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής, σύμφωνα 
με το άρθρο 34 του Νόμου 3370/2005.

Εκ τούτων έπεται, ότι το Ω.Κ.Κ. αδυνατεί να εξομοιωθεί με την έννοια 
του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, έννοια σύμφυτη με την αποκόμιση 
κέρδους.

Εξάλλου, με την υπ’αριθμ. 2695/2016 Απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας έγινε δεκτό, ότι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο επιδιώκει σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος (ιδίως την παροχή υπηρεσιών νοσηλείας και 
την πραγματοποίηση ερευνών στον τομέα της καρδιολογίας και της 
καρδιοχειρουργικής) και υπόκειται σε κρατική εποπτεία. Ως εκ τούτου, οι 
υπουργικές πράξεις κρατικής εποπτείας, οι οποίες αφορούν τον διορισμό, 
την ανάκληση διορισμού ή την πρόωρη λήξη της θητείας του Προέδρου και 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου, τα οποία (Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο) αποτελούν όργανα 
διοίκησης αυτού, όπως η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, είναι 
εκτελεστές διοικητικές πράξεις υποκείμενες σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. ΣτΕ 1877, 1291/2016).

Ενόψει των ανωτέρω και της προεκτεθείσας φύσεως του Ωνασείου, 
βασίμως υποστηρίζεται, ότι η προϋπηρεσία που έχει τυχόν παρασχεθεί σε 
αυτό δεν μπορεί να λογίζεται ως προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, κατά 
την έννοια του άρθρου 98 παρ. 6 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Υπ’ 
αυτήν την έννοια για την αναγνώριση της συγκεκριμένης προϋπηρεσίας δεν 
μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των επτά (7) ετών, αλλά αυτή θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ολοσχερώς και εις το ακέραιον τόσο για την προαγωγική, όσο 
και για την μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαχρονικώς η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) επεδίωκε τον 
εκσυγχρονισμό των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, που είχαν καθιερωθεί κατά 
το παρελθόν με τις διατάξεις του Νόμου 1579/1985, προκειμένου το 
πλαίσιο της νοσηλευτικής εξειδίκευσης να εναρμονιστεί τόσο με τα σύγχρονα 
διδάγματα της νοσηλευτικής επιστήμης, όσο και με τις πραγματικές ανάγκες 
της κοινωνίας.

Η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της 
Νοσηλευτικής – ΣτΕ: Άνευ εννόμου συμφέροντος η αίτηση 
ακύρωσης του Π.Σ.Ε.Υ.

Το πάγιο αίτημα της ΕΝΕ τελικώς εισακούστηκε και με τις πρόσφατες 
διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Νόμου 4690/2020 συστάθηκαν 
νέες νοσηλευτικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένης της ειδικότητας της 
«Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής».

Εξάλλου με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων 13 (τελευταίο 
εδάφιο), 15 και 18 παρασχέθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον 
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Υπουργό Υγείας για την έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα 
προσδιορίζονται διαδικαστικής και ουσιαστικής φύσεως ζητήματα, ως και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Κατ’ εξουσιοδότηση, λοιπόν, των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’ 
αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/30-06-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2656/30-06-2020) 
περί του καθορισμού διαδικασίας για την λήψη ειδικότητας α) Επείγουσας και 
Εντατικής Νοσηλευτικής και β) Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής.

Κατά της ως άνω υπουργικής απόφασης ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ) κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως, θεωρώντας ότι η Κοινοτική Νοσηλευτική 
αποτελεί αποκλειστικό επαγγελματικό δικαίωμα των Επισκεπτών Υγείας και 
όχι των Νοσηλευτών!

Όπως ήταν αυτονόητο η ΕΝΕ παρενέβη στη συγκεκριμένη δίκη, ζητώντας 
την απόρριψη της αιτήσεως του ΠΣΕΥ, υποστηρίζοντας ότι η Κοινοτική 
Νοσηλευτική αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της Νοσηλευτικής. Παράλληλα 
η ΕΝΕ πρόβαλλε μετ’ επιτάσεως, ότι ο ΠΣΕΥ στερείται του σχετικού εννόμου 
συμφέροντος για την προσβολή της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης.

Οι θέσεις της ΕΝΕ έγιναν καθ’ ολοκληρίαν δεκτές από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας, το οποίο με την δημοσιευθείσα απόφασή του απέρριψε 
την αίτηση του ΠΣΕΥ, έκανε δεκτή την παρέμβαση της ΕΝΕ και επέβαλε σε 
βάρος του ΠΣΕΥ την δικαστική δαπάνη της ΕΝΕ. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε, 
ότι με την κατά τα ανωτέρω υπουργική απόφαση ουδόλως μεταβάλλονται τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών, με αποτέλεσμα ο ΠΣΕΥ και τα 
μέλη του να στερούνται του αναγκαίου στοιχείου του εννόμου συμφέροντος 
για την προσβολή της, όπως ακριβώς είχε υποστηρίξει και η ΕΝΕ.

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αποτελεί πλήρη δικαίωση της ΕΝΕ 
και του διαχρονικού αιτήματός της για τον εμπλουτισμό των νοσηλευτικών 
ειδικοτήτων με την ειδικότητα και της Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Κατά τα 
λοιπά η εν μέσω πανδημίας αναληφθείσα πρωτοβουλία του ΠΣΕΥ για την 
προσπάθεια ακύρωσης μιας υπουργικής απόφασης περί της Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής, η έκδοση της οποίας επί της ουσίας υπαγορεύτηκε από τις 
συνθήκες πανδημίας, όπως καταμαρτυρεί και η αιτιολογική έκθεση του 
άρθρου 58 του Νόμου 4690/2020, κρίνεται τουλάχιστον ως ατυχής και 
άκαιρη. Σε κάθε περίπτωση η απάντηση στην ως άνω πρωτοβουλία δόθηκε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της 
χώρας.

Σε συνέχεια, λοιπόν, μιας ακόμη δικαστικής επιτυχίας της ΕΝΕ, η διοίκηση 
του νομικού προσώπου δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι εξακολουθεί στην 
πορεία που έχει χαράξει, διεκδικώντας την διαρκή ανάπτυξη της Νοσηλευτικής, 
αφήνοντας στο περιθώριο όποιον βάλλει κατά των Νοσηλευτών. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στη Διαδικτυακή Συνάντηση Ελπίδας 
και Ζωής, του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»
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Στις 14 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 
4η Συνάντηση ΕΛΠΙΔΑΣ & ΖΩΗΣ, η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο 
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Η Ε.Ν.Ε. συμμετείχε στην ενότητα «ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ», 
παρουσιάζοντας τον απολογισμό της 1ης Πανελλήνιας Δράσης Δωρεάς 
Μυελού Οστών, «Οι Νοσηλευτές δίνουν ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, σε 40 
Νοσοκομεία.

Μέσα από την άρτια οργάνωση της συνάντησης προβλήθηκε το εξαίρετο 
έργο του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», καθώς και οι συγκλονιστικές 
καταθέσεις ψυχής όλων των συνεργατών του Συλλόγου, οι οποίοι έχουν 
κατορθώσει να ευαισθητοποιήσουν χιλιάδες συμπολίτες μας, ώστε να γίνουν 
Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συγχαίρει την Πρόεδρο του Συλλόγου 
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη, τους εθελοντές καθώς και όλους τους 
συνεργαζόμενους φορείς, για το διαχρονικό έργο τους. Στην πορεία του 
Συλλόγου, οι Νοσηλευτές θα είναι ΣΥΜΜΑΧΟΙ, δίνοντας «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και οι Σπουδαστές του 
Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ έδωσαν «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και τη Σχολή Υγείας 
του Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ στον Πειραιά, διοργάνωσαν μια ενημερωτική εκδήλωση – εθελοντική δράση, για τους 
Σπουδαστές και το Διοικητικό Προσωπικό του Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ.

Στο Κεντρικό Campus του Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ στον Πειραιά, συμμετείχαν οι Σπουδαστές του Τομέα Υγείας, 
οι οποίοι παρακολούθησαν ενημερωτικές ομιλίες, σχετικά με την αναγκαιότητα αύξησης των Ελλήνων 
εθελοντών δοτών Μυελού των οστών, ώστε η κοινή γενετική καταγωγή να πολλαπλασιάσει την 
πιθανότητα συμβατότητας. Κατόπιν ακολούθησε εγγραφή νέων εθελοντών δοτών Μυελού Οστών και 
λήψη δειγμάτων, όπου η συμμετοχή των Σπουδαστών και του Διοικητικού Προσωπικού του Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ 
ήταν καθολική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ στον Πειραιά και το 
εκπαιδευτικό επιτελείο του Τομέα Υγείας, για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και όλους τους 
νέους εθελοντές δότες για τη συνεισφορά τους. Ιδιαιτέρως δε, απευθύνει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες, 
προς τα μέλη της Ε.Ν.Ε. κ. Μαρία Παπαδοπούλου, κ. Γεώργιο Κούρτη και κ. Τζαννή Πολυκανδριώτη για 
την εθελοντική συμμετοχή τους. Επιπλέον εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ», για την άριστη συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) στο πλαίσιο της 1ης Πανελλήνιας 
Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, «Οι Νοσηλευτές δίνουν ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 
2022, σε 40 Νοσοκομεία και πρόσθεσε 1122 νέους δότες, συστήνει 
Μητρώο Εθελοντών Νοσηλευτών για τη συμμετοχή και τη λήψη δειγμάτων 
στοματικού επιχρίσματος, σε προγραμματισμένες δράσεις ευαισθητοποίησης 
– προσέλκυσης εθελοντών Μυελού των Οστών, σε προγραμματισμένες 
δράσεις.

Στο Μητρώο συμμετέχουν εθελοντικά όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε., 

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών Νοσηλευτών 
της Ε.Ν.Ε., για τη συμμετοχή και τη λήψη δειγμάτων στοματικού 
επιχρίσματος, σε προγραμματισμένες δράσεις ευαισθητοποίησης 
– προσέλκυσης εθελοντών Μυελού των Οστών

τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση 
συμμετοχής, έως τις 09 Ιανουαρίου 2022 ακολουθώντας το σύνδεσμο: 
https://platform.enne.gr/form/menmo

Κατόπιν, η λίστα με τους εθελοντές, θα προωθηθεί στο Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ», για να προγραμματιστεί η αντίστοιχη εκπαίδευση συνεργατών, 
μέσω webinar.

Τα μέλη μας, τα οποία συμμετείχαν στην 1η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς 
Μυελού Οστών, παρακαλούνται να αποστείλουν εκ νέου την αίτηση, εφ’ όσον 
ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο.

Έχοντας ως οδηγό την άκρως επιτυχημένη 1η Πανελλήνια Δράση Δωρεάς 
Μυελού Οστών, συνεχίζουμε το πολύ σημαντικό έργο της ευαισθητοποίησης 
των επαγγελματιών υγείας και των πολιτών, ώστε να γίνουν Εθελοντές 
Δότες Μυελού Οστών και καλούμε όλα τα μέλη μας, να συμμετέχουν ενεργά 
και να υποστηρίξουν τη δράση, μετουσιώνοντας τον τίτλο της. 

Οι Νοσηλευτές προασπίζονται την υγεία και θέτουν τα θεμέλια για την 
προαγωγή της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Από τις 15 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2022, διεξήχθη το 2ο Συνέδριο 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»: «Επιχειρώντας την 
επανεκκίνηση στον καιρό της πανδημίας», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης 
Βελλίδης», Δ.Ε.Θ. – Helexpo.

Η συμμετοχή των Νοσηλευτών, των Επαγγελματιών Υγείας και των 
Φοιτητών Νοσηλευτικής ήταν αθρόα και η υποδειγματική οργανωτική 
επιμέλεια της διεξαγωγής του, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα 
Νοσηλευτικά Δρώμενα στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία άλλωστε των 1.400 
συμμετεχόντων, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το συγκεκριμένο συνέδριο 
αποτελεί θεσμό.

Το επιστημονικό πρόγραμμα, μέσα από τις 12 στρογγυλές τράπεζες, τα 12 
κλινικά φροντιστήρια, τις 8 διαλέξεις, τα 3 θέματα ειδικού ενδιαφέροντος και 
τις 100 ελεύθερες και αναρτημένες ανακοινώσεις, καθήλωσε το ενδιαφέρον 
των συμμετεχόντων και οι εξαίρετοι επιστήμονες – ομιλητές, μέσα από τις 
εισηγήσεις τους και την παρουσίαση των πιο πρόσφατων επιστημονικών 
δεδομένων, δημιούργησαν ένα διαδραστικό και συνάμα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον ανάπτυξης διεπιστημονικής γνώσης, το οποίο διεύρυνε το 
γνωσιακό εύρος και τις κλινικές δεξιότητες, μέσα από την ενδυνάμωση της 

2ο Συνέδριο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»:
Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επιχείρησε… και η καθολική συμμετοχή 
των Νοσηλευτών επανεκκίνησε επιτυχώς τα Νοσηλευτικά Δρώμενα

κριτικής σκέψης και την εφαρμογή της νέας τεχνογνωσίας, στην καθημερινή 
κλινική πρακτική στις Υπηρεσίες Υγείας.

Επιπλέον, ο επιμελής συνδυασμός των καλλιτεχνικών δρώμενων κατά 
τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς, τις 
χορευτικές παραστάσεις από τον Πόντο και την Κρήτη, καθώς και τη θεατρική 
παράσταση: «Ιστορίες από Σαίξπηρ», από τη Θεατρική Ομάδα του Γ.Ν.Θ. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τις πολύπλευρες αρετές 
των Νοσηλευτών και την αναγκαιότητα της εξωστρέφειας τους, προς την 
κοινωνία.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συγχαίρει τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για την άψογη 
διεξαγωγή του συνεδρίου, δηλώνοντας αρωγός σε όλες τις επιστημονικές 
δραστηριότητες τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της 
Οικογένειας, της Κοινότητας», η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος υλοποίησε 
το εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Χαλανδρίου, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης και στο 1ο 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 
και εκπαιδεύτηκαν στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, στην παροχή 
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, στη χρήση του Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδιστή, αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
για να αντιμετωπίσουν επαρκώς, κρίσιμες για τη ζωή καταστάσεις. 
Παράλληλα με τους ενήλικες, συμμετείχαν και μαθητές στο πρόγραμμα, οι 
οποίοι συμμετείχαν εξ’ ίσου ενεργά.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει τους Διευθυντές, τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς, για την εξαίρετη οργάνωση της δράσης, 

Υλοποίηση του Προγράμματος «Αγωγή Υγείας μέσω 
του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας – 
Πρώτες Βοήθειες», για τους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, στο 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης και στο 1ο Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου

η οποία αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης. Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει το Νοσηλευτή κ. Ευθύμιο Τούση και τη 
Σχολική Νοσηλεύτρια κ. Χριστίνα Κουτσουβά για την εθελοντική συμμετοχή 
του στη διεξαγωγή του προγράμματος.

Η Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Αγωγή Υγείας 
μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας – Πρώτες Βοήθειες», 
συνεχίζει τη δωρεάν λειτουργία του προγράμματος, υποστηρίζοντας το πολύ 
σημαντικό έργο των Σχολικών Νοσηλευτών, πανελλαδικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
1ο Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων 
Αιγαίου: Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προτάσεις επιμορφωτικών 
φροντιστηρίων

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ), το 1ο Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Αττικής & Νήσων του 
Αιγαίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας την 
επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης των νοσηλευτών συνεχίζει τη διεξαγωγή 
επιμορφωτικών φροντιστηρίων στους χώρους εργασίας των Νοσηλευτών, 
με στόχο την προαγωγή της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και 
Επιμόρφωσης.

Για τους λόγους αυτούς, καλούνται όσοι νοσηλευτές επιθυμούν, να 
καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις επιμορφωτικών φροντιστηρίων, τα 
οποία κατόπιν αξιολόγησής τους, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα διεξαγωγής 
φροντιστηρίων του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Νήσων του 
Αιγαίου για το έτος 2023.

Στις προτάσεις επιμορφωτικών φροντιστηρίων θα πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνονται τα εξής:

•	 Θέμα-Τίτλος του φροντιστηρίου.
•	 Σκοπός (περίπου 30 λέξεις)
•	 Περίληψη (μέχρι 350 λέξεις), επί του περιεχομένου εκπαίδευσης και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.
•	 Πληθυσμός στόχος (σε ποιους νοσηλευτές απευθύνεται) και 

αναμενόμενα αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες κλπ).
•	 Εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.
•	 Χρονική διάρκεια διεξαγωγής.
•	 Άλλες υλικοτεχνικές ανάγκες που απαιτούνται για την διεξαγωγή.
•	 Πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, e-mail, τηλέφωνο 

επικοινωνίας) και σύντομο βιογραφικό του υπευθύνου και των 
ομιλητών-συντονιστών του φροντιστηρίου.

•	 Δήλωση συμμόρφωσης με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την 
αποφυγή λογοκλοπής, υπογεγραμμένη από όλους τους εμπλεκόμενους.

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων Επιμορφωτικών Φροντιστηρίων μέχρι 
την Παρασκευή 30/12/2022, δια ζώσης στη Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. ή με 
ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: grammatiaene@gmail.com

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 
1ου Π.Τ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου

Η Πρόεδρος
Κωνσταντία Μπελαλή

Η Γεν. Γραμματέας
Σοφία Τάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ K.K.A.
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
2ο Π.Τ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

2ο Π.Τ. Μακεδονίας 
& Θράκης: Επιστολή 
διαμαρτυρίας προς την ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας

Με αφορμή την ψήφιση, πριν λίγες ημέρες, του νομοσχεδίου για τους 
ιατρούς, το 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
επισημαίνει τα ακόλουθα:

Τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας προσπαθήσατε, έστω και 
λεκτικά, να στηρίξετε τους νοσηλευτές και το έργο τους. Καμία, όμως, λεκτική 
στήριξη δεν μετουσιώθηκε σε νόμο, δίνοντας λύσεις στα χρόνια προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές, τα οποία τους οδηγούν να εγκαταλείπουν 
με ευκολία το Ε.Σ.Υ. Έμειναν μόνο τα χειροκροτήματα.

 Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ με τους 
λιγότερους Νοσηλευτές κατ’ αναλογία πληθυσμού και παράλληλα με τους 
περισσότερους ιατρούς. Οι Έλληνες Νοσηλευτές, μετά την Σλοβακία, τη 
Λετονία και την Λιθουανία, είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι νοσηλευτές 
στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. στην Ε.Ε., οι απόφοιτοι Νοσηλευτικών 
σχολών στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 18%, ενώ χώρες όπως η Αγγλία, 
όπου ήδη υπηρετούν 114.000 ξένοι νοσηλευτές, ανάμεσα τους πολλοί 
Έλληνες, αναζητά να καλύψει τα κενά από τρίτες χώρες όπως η Ινδία και οι 
Φιλιππίνες. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα στοιχεία μας είναι ακόμα χειρότερα, 
με τις θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών, αλλά και επικουρικών να μένουν 
κενές, ενώ ταυτόχρονα «χάνουμε» νοσηλευτές που παραιτούνται και γίνονται 
σχολικοί νοσηλευτές ή συνταξιοδοτούνται, καθώς οι συνταξιοδοτήσεις των 
νοσηλευτών τα τελευταία χρόνια, είναι πολλαπλάσιες των προσλήψεων.

Σας ερωτούμε:
•	Με ποιες παρεμβάσεις ως Υπουργείο Υγείας σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε 

αυτή την ζοφερή πραγματικότητα που διαγράφεται για το ΕΣΥ;
•	Μήπως θα ζητήσουμε και εμείς νοσηλευτές από άλλες χώρες; Με τέτοιες 

αποδοχές είναι πολύ δύσκολο.
•	 Ποιες είναι οι πολιτικές σας αποφάσεις και τα κίνητρα που ενισχύουν το 

έργο του κλινικού νοσηλευτή, του νοσηλευτή δηλαδή που κάνει κυκλικό 
ωράριο και που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποχωρήσει από το 
ΕΣΥ;

•	 Πού είναι ο περίφημος υγειονομικός χάρτης που εξαγγείλατε;
•	 Έχει ενημερωθεί ο πρωθυπουργός για όλη αυτή την κατάσταση, καθώς 

επίσης και για την έλλειψη οιασδήποτε μορφής ουσιαστικού διαλόγου 
για την αναβάθμιση και ισχυροποίηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος;

Ως 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης της Ε.Ν.Ε. πιστεύουμε πως λύσεις και 
προτάσεις υπάρχουν αρκεί να υπάρχει και πολιτική βούληση. Η άρνηση των 
προβλημάτων και κατ’ επέκταση η απαξίωση των νοσηλευτών, δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή από εμάς τους νοσηλευτές!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Κωστίκου
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Θερμές ευχές σε όλους τους Νοσηλευτές της χώρας μας και στις οικογένειές 
τους για μια Καλή Χρονιά με υγεία και δύναμη! Με την ελπίδα, το 2023 να μας 
φέρει όλα όσα μας στέρησε το 2022, να είναι μια δημιουργική χρονιά κατά 
την οποία θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την υλοποίηση των 
χρόνιων θεσμικών αιτημάτων των Νοσηλευτών, που θα διευκολύνουν το 

Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών 
Τμημάτων της Ε.Ν.Ε. «δίνουν» Ρυθμό 
στις Νοσηλευτικές εξελίξεις 

Φτάνοντας στο τέλος μιας πολύ απαιτητικής χρονιάς για όλους τους 
Νοσηλευτές, το 2ο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας & Θράκης της Ε.Ν.Ε. 
ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες όλων των μελών του, πραγματοποιώντας 
επισκέψεις στις Υγειονομικές Υπηρεσίες της 3ης και της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας, διοργανώνοντας προγράμματα Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής 
Εκπαίδευσης και εξυπηρετώντας σε διοικητικό πλαίσιο όλα τα μέλη. Πιο 
συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

• Εγγραφές 313 νέων μελών στο Μητρώο της Ε.Ν.Ε. και 4060 ανανεώσεις 
εγγραφών (συνολικά 6880 ανανεώσεις).

• Έκδοση 47 Βεβαιώσεων Ιδιότητας Μέλους σε αιτούντα μέλη του Π.Τ., για 
την εγγραφή τους σε Νοσηλευτικούς Συλλόγους του Εξωτερικού.

• Έκδοση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών στα αιτούντα μέλη.
• Επισκέψεις στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 

από το Δ.Σ., για να συζητηθούν θέματα και προβλήματα που απασχολούν 
τη Νοσηλευτική Κοινότητα και άμεση επικοινωνία με όλους τους 
νοσηλευτές των νοσοκομείων.

• Συνδιοργανώσεις ημερίδων και διημερίδων Συμμετοχή σε ημερίδες και 
συνέδρια.

• Έλεγχος ισοτιμίας ξενόγλωσσων πτυχίων.
• Έλεγχος εγκυρότητας τίτλων σπουδών.
• Διοικητικά έγγραφα προς Υ.Πε., Νοσοκομεία, Υπουργείο σχετικά με 

θέματα που αφορούν τη νοσηλευτική κοινότητα.
• Παρεμβάσεις στις αρμόδιες Υ.Πε. και στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων 

υπέρ των μελών μας.
• Διαμαρτυρία και κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του τίτλου του 

νοσηλευτή και την αναβάθμιση του επαγγέλματος.

• Νομική υποστήριξη μελών και γνωμοδοτήσεις από τον νομικό σύμβουλο 
σε πληθώρα ερωτημάτων και θεμάτων των μελών καθώς επίσης και 
παρεμβάσεων.

• Παρέμβαση του 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης στα νοσηλευτικά ιδρύματα 
της ευθύνης του σχετικά με τη στελέχωση των νοσηλευτικών μονάδων 
και την κατάληψη θέσεων ευθύνης από Νοσηλευτές Τ.Ε. και Π.Ε. μόνο.

• Παρέμβαση του 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης στην 3η και 4η Υ.Πε. 
για διάφορα θέματα των μελών και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 
ευθύνης του.

• Παρέμβαση του 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς (υπουργεία, Υ.Πε., νοσοκομεία) σχετικά με θέματα που άπτονται 
του νοσηλευτικού επαγγέλματος και των νοσηλευτών-μελών του 2ου Π.Τ. 
της Ε.Ν.Ε.

• Παρέμβαση του 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς (υπουργεία, Υ.Πε., νοσοκομεία) σχετικά με νέες προσλήψεις 
νοσηλευτών.

• Διερεύνηση καταγγελιών για παράτυπη ανάθεση καθηκόντων.
• Διενέργεια κλινικών φροντιστηρίων στο Γ.Ν. Καστοριάς 
• Γίνεται μνεία πως λόγω της πανδημίας COVID-19 και των 

μέτρων περιορισμού εξάπλωσης αυτής, δεν πραγματοποιήθηκαν 
προγραμματισμένες δράσεις όπως: διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κ.α.

Μέσα από μια ιδιαιτέρως δύσκολη χρονιά, για όλους τους Νοσηλευτές, 
καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στο ακέραιο σε όλες τις καταστάσεις και 
να είμαστε δίπλα στα μέλη μας ανά πάσα στιγμή. Με το ίδιο σκεπτικό, θα 
συνεχίζουμε και τη νέα χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία και ευημερία για όλους!

Κωνσταντία Μπελαλή 
Πρόεδρος 1ου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Νήσων Αιγαίου

Γεώργιος Μπαλιόζογλου 
Πρόεδρος 2ου Περιφερειακού Τμήματος Μακεδονίας & Θράκης

έργο τους, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Νοσηλευτικού επαγγέλματος 
και θα προσελκύσουν νέους Νοσηλευτές στο επάγγελμα, εύχομαι ολόψυχα 
Καλή & Ευλογημένη Χρονιά σε όλους μας, με Υγεία, Καλοτυχία, Δύναμη & 
Αισιοδοξία για καλύτερες μέρες!
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Νέα χρονιά, καινούριες προκλήσεις, φρέσκα ξεκινήματα.

Υποδεχόμαστε το 2023, συγκεντρώνοντας δυνάμεις, ενέργεια και φυσικά, 
αναλογιζόμενοι τη χρονιά που πέρασε. Το 2022 υπήρξε αναμφισβήτητα ένας 
σημαντικός χρόνος για τη μετάβαση των κοινοτήτων μας στην μεταπανδημική 
εποχή και την επάνοδο στις δράσεις του επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεων μας καταγράψαμε επιτυχίες όπως η έναρξη 
των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και το επικαιροποιημένο καθηκοντολόγιο 
των Νοσηλευτών αλλά οι προσπάθειές μας για ένταξη στα ΒΑΕ, το ειδικό 
μισθολόγιο μέσω της δημιουργίας κλάδου Νοσηλευτών και η άσκηση 
ιδιωτικού έργου, έχουν μείνει μόνο στις υποσχέσεις από την πλευρά της 
Πολιτείας.

Στο πλαίσιο των δράσεων διοργανώθηκαν ημερίδες και εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειας του Τμήματός μας, με 
σκοπό τη βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των 
Νοσηλευτριών και των Νοσηλευτών μας. Σημαντική στιγμή της προηγούμενης 

χρονιάς υπήρξε η συγκινητικά μεγάλη συμμετοχή της Περιφέρειας μας 
στην 1η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών που 
διοργανώθηκε από την Ε.Ν.Ε. και το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», αλλά και 
η συμμετοχή στην 3η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία: Οι Νοσηλευτές 
ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. παραμένει διαρκής στόχος, η 
συνεχιζόμενη επιμόρφωση αλλά και η στήριξη, η επίδραση και η διαμόρφωση 
νέων καταρτισμένων συναδέλφων. Υποστηρίξαμε με σθένος το καινούργιο 
θεσμό των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, ελπίζοντας στην περεταίρω 
βελτίωση και αναβάθμισης της λειτουργίας τους. Προσβλέπουμε σε μία 
χρονιά περισσότερο γόνιμη τόσο για την επίτευξη των δίκαιων αιτημάτων 
μας, όσο και για την ενημέρωση, την προστασία και την ανάπτυξη των μελών 
μας. Δεσμευόμαστε να παραμείνουμε πιστοί στο να κάνουμε την προσφορά 
τους να μετρά και τις φωνές τους να ακούγονται.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα ένα καλό, ελπιδοφόρο και καρποφόρο νέο έτος!!!

Γεώργιος Αρβανίτης 

Πρόεδρος 3ου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου

Απόστολος Κωτσής 
Πρόεδρος 4ου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας

Το 2022 φτάνει στο τέλος του, κλείνοντας τον Τρίτο χρόνο της μεγάλης 
δοκιμασίας του Συστήματος Υγείας της χώρας μας. Χιλιάδες Νοσηλευτές 
- Νοσηλεύτριες από κάθε μετερίζι, Δημόσιο τομέα Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια περίθαλψη, Δομές Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας, Μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., Ο.Α.Ε.Δ., Ιδιωτικό τομέα, ακόμα και 
Σχολικοί Νοσηλευτές, προσέφεραν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, στους 
συνανθρώπους που είχαν την ανάγκη περίθαλψης.

Με δεδομένες τις χρόνιες παθογένειες του Συστήματος Υγείας, τις οποίες 
-διαχρονικά- καμία ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ή και πιο πάνω... δεν είχε 
τη θέληση, τις γνώσεις ή και το όραμα να επιλύσει, είχε ως συνέπεια την 
υπερεντατικοποίηση του έργου των Νοσηλευτών, με μόνη ηθική κυρίως 
ανταμοιβή το «Ευχαριστώ» των ανθρώπων που περιέθαλψαν.

Από υποσχέσεις και παχιά λόγια περί Ηρώων, ραχοκοκαλιάς (που μόνο 
γέλωτα πλέον μας προκαλούν) έχουμε «χορτάσει». Έργα δεν βλέπουμε, 
παρά τις εμπεριστατομένες παρεμβάσεις μας για, προσλήψεις Μόνιμων 

Νοσηλευτών, Κλάδο Νοσηλευτών, ειδικό μισθολόγιο, ένταξη στο καθεστώς 
των ΒΑΕ κ.ά.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τις πολλές συνταξιοδοτήσεις, ακόμα και 
πρόωρες, πολλών συναδέλφων, τη φυγή σημαντικού αριθμού τελειόφοιτων 
Νοσηλευτών στο εξωτερικό και τον έντονο προβληματισμό νέων ανθρώπων 
να εισέλθουν στο χώρο της Νοσηλευτικής.

Όπως όμως και να έχουν τα πράγματα, όση πικρία κι αν έχουν προς την 
πολιτική τους ηγεσία, οι Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες θα συνεχίζουν 
με Ψυχή να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους και να ασκούν με 
επαγγελματισμό το λειτούργημά τους. Ελπίζω να μην έλθει κάποτε η μέρα 
που θα «ψάχνουμε» για Έλληνες Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες!

Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, Χρόνια Καλά, 
Καλές Γιορτές προπάντων με Υγεία και Αγάπη κι ένα 2023 Ελπιδοφόρο και 
Δημιουργικό!
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Εν αναμονή του νέου έτους 2023, μπαίνοντας σε μια διαδικασία 
απολογισμού, μπορώ να πω ότι το 2022 ήταν μια χρόνια με πολλές 
δυσκολίες και προκλήσεις σε προσωπικό, κοινωνικό και εθνικό επίπεδο, 
αλλά και μια χρονιά αναστοχασμού και αγώνα για ένα λαμπρό, πιο φωτεινό 
μέλλον. Το 2022 ήταν μια χρονιά αγώνα και αυτοθυσίας των υγειονομικών, 
των Νοσηλευτών, των σύγχρονων Ηρώων, για την προάσπιση της υγείας 
και την ελευθερία όλων μας από την πανδημία COVID - 19, αλλά και μια 
χρονιά που δυστυχώς δεν ικανοποιήθηκαν πολλά δίκαια αιτήματα του κλάδου 
μας όπως η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, το ειδικό μισθολόγιο και τα 
επιπλέον κίνητρα κ.λπ.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες 
των συνάδελφων και της εποχής, τόσο εγώ όσο και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, πάρα τις όποιες δυσκολίες ξεκινήσαμε να κάνουμε πράξη, το 
καθήκον μας, τις δεσμεύσεις μας, υλοποιώντας το όραμα μας, επενδύοντας 
στον εκσυγχρονισμό και στην εξωστρέφεια, με σχέδιο, γνώσεις, δράσεις, 
επαφές και σκληρή δουλεία, που στόχο είχαν την ανάπτυξη και ενίσχυση του 
θεσμικού ρόλου του Περιφερειακού Τμήματος, τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μας προς τους συναδέλφους, την προαγωγή της Νοσηλευτικής 
Επιστήμης, την ενίσχυση του ρόλου του Νοσηλευτή, την υποστήριξη των 
δικαίων επαγγελματικών μας αιτημάτων και τη συνδιαμόρφωση πολίτικων 
σε συνεργασία με άλλους φορείς που προάγουν την υγειά γενικότερα. 

Στην κατεύθυνση αυτή, επιγραμματικά σας αναφέρω ότι:
1. Βελτιώσαμε – εκσυγχρονίσαμε τις υλικοτεχνικές υποδομές του 

Περιφερειακού μας Τμήματος (πραγματοποιήθηκαν εργασίες 
ελαιοχρωματισμού του κτηρίου, ηλεκτρολογικές εργασίες για την 
ασφάλεια αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας, υδραυλικές εργασίες, 
εργασίες σήμανσης όπως αντικατάσταση της κατεστραμμένης 
πινακίδας του Περιφερειακού Τμήματος με νέα. Προβήκαμε στην 
διαμόρφωση «εταιρικού σήματος» με βάση το λογότυπο της Κεντρικής 
Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. και προμήθεια σημαίας - ROLL UP και BANNER 
με το σήμα μας «Ε.Ν.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ», έτσι ώστε 
να μας συνοδεύει και να προβάλετε οπτικά η Ε.Ν.Ε και το Περιφερειακό 
Τμήμα Κρήτης στις δράσεις που συμμετέχουμε. Δημιουργήσαμε 
χώρο αρχειοθέτησης με αγορά και τοποθέτηση σχετικών μέσων, 
προβήκαμε σε βελτίωσης του χώρου αναμονής, σε δημιουργία νέας 
θέσης εργασίας Η/Υ και αναβάθμιση της μονάδας Η/Υ γραμματείας, 
σε βελτίωση του ηλεκτρονικού αποθηκευτικού χώρου αλλά και 
αγορά φορητού Η/Υ για τις ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος, 
προβήκαμε σε προμήθεια νέου εξοπλισμού γραφείων αλλά και σε 
αναζήτηση χορηγιών για το σκοπό αυτό, με στόχο την εξοικονόμηση 
πόρων όπως π.χ. τράπεζας συνεδριάσεων και καθισμάτων ύψους 
2000 ευρώ κ.λπ.). 

Ευάγγελος Παπαδάκης 
Πρόεδρος 5ου Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης

2. Προβήκαμε σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου 
του Περιφερειακού Τμήματος, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων 
(κόστος λογαριασμών ρεύματος), την προστασία του περιβάλλοντος 
και την βελτίωση του εσωτερικού κλίματος και της ποιότητας της 
ζωής, τόσο με ιδίους πόρους όσο και με την οικονομική υποστήριξη 
της ιδιοκτήτριας του κτηρίου, με αντικατάσταση της παλαιάς - με νέα 
ενεργειακά αναβαθμισμένη μονάδα κλιματισμού, με τοποθέτηση 
σκίαστρων παράθυρων και με αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων 
φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED κ.λπ. 

3. Σε μια προσπάθεια ανάπτυξης και ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου του 
Περιφερειακού Τμήματος αναπτύξαμε συνεργασίες και συμμετείχαμε 
σε δράσεις σχετικές με την υγειά όπως: « Οι Νοσηλευτές δίνουν 
ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», αλλά και σε κατάθεση προτάσεων. 

4. Υποστηρίξαμε τα δικαία επαγγελματικά αιτήματα του κλάδου μας σε 
όλες τις συναντήσεις που είχαμε με φορείς και μέλη της πολιτικής 
ηγεσίας, τόσο προφορικά όσο και με υπομνήματα, παρουσιάζοντας - 
προβάλλοντας τις θέσεις της Ε.Ν.Ε. για το κλάδο, για θέματα υγείας, 
και στα Μ.Μ.Ε. 

5. Συμμετείχαμε στη διαμόρφωση πολίτικων, καταθέτοντας προτάσεις 
επί θεμάτων υγείας όπως π.χ. προτάσεων στη διαβούλευση σχεδίων 
νόμων για την υγειά. 

6. Υποστηρίξαμε οργανωτικά και επιστημονικά με όλες μας τις δυνάμεις 
ως Περιφερειακό Τμήμα το 15ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο 
στα Χανιά που μας έκανε την τιμή και διοργάνωσε η Κεντρική Διοίκηση 
της Ε.Ν.Ε., αναδεικνύοντας την Κρητική φιλοξενία, μέσα από χορηγίες 
από τοπικούς φορείς και ιδίους πόρους. 

7. Διοργανώσαμε με επιτυχία μια μεγάλη Παγκρήτια διημερίδα με 
θέμα: «Νοσηλευτική και COVID–19 Πανδημία - Προκλήσεις και 
Διδάγματα», ένα μίνι συνέδριο με την συμμέτοχη και υποστήριξη 
της Κεντρικής διοίκησης της Ε.Ν.Ε., φορέων και τοπικών χορηγών 
(Δήμων, Περιφέρειας, φορέων κ.λπ.), οι οποίοι έμπρακτα αγκάλιασαν 
οργανωτικά και επιστημονικά την προσπάθεια αυτή.

Στόχος μας ως 5ο Π.Τ. το 2023 είναι να συνεχίσουμε δυναμικά να κάνουμε 
πράξη το όραμά μας, καθιστώντας ακόμα πιο Μεγάλη, πιο Πολυτίμη, 
πιο Ξεχωριστή την Προσφορά μας. Στην κατεύθυνση αυτή αξίζει να 
αναφερθεί ότι σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση της Ε.Ν.Ε. την οποία 
ευχαριστώ για την γενικότερη υποστήριξη της προσπάθειας μας, αλλά και 
ειδικώς προτιθέμεθα να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, ψηφιοποιώντας 
περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, βελτιώνοντας την ενημέρωση, 
την επικοινωνία αλλά και την εξυπηρέτηση προς τα μέλη μας και όχι μόνο.

Θέρμες ευχές για Υγειά, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, Χαμόγελα, Δημιουργικότητα 
και Επιτυχίες για τη νέα Χρονιά προς όλους. 
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Ο Πρόεδρος και 
το Π.Σ. του 4ου 
Περιφερειακού 
Τμήματος σας 
εύχονται καλές 
γιορτές με υγεία 
και δύναμη για το 
νέο έτος!
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
(Δεκέμβριος 2022)

1. Δόκιμη Νοσηλεύτρια Π.Ε. από το Γ.Ν.Π. Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», ζητά αμοιβαία μετάθεση με 
συνάδελφο από Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας του Πειραιά ή κοντινών στον Πειραιά περιοχών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6979907721, E – mail: natasalp@hotmail.com

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. διορισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ζητά αμοιβαία μετακίνηση/μετάταξη σε οποιοδήποτε 
Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της Λάρισας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983652186

3. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», προς το Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ». Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6938220296

4. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (μόνιμη) επιθυμώ αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν. Βόλου προς Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία της Λάρισας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973451070

5. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (νεοπροσληφθήσα) στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλενειο – Μπενάκειο» – Ε.Ε.Σ., ζητά αμοιβαία μετάταξη, προς 
Νοσοκομεία Λάρισας, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βόλου, Λαμία ή Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982209451, E – 
mail: maria.mpakratsa@yahoo.com

6. Νοσηλευτής Τ.Ε., από Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ζητά αμοιβαία μετάταξη προς Νοσοκομεία Καρδίτσας, Τρικάλων, 
Λάρισας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971599495, E – mail: georgegagas@hotmail.gr
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