
 

 

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2022 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις 

δράσεις της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας (ΕΝΕ) για την περίοδο 

του τελευταίου έτους (Ιούνιος 2021-Ιούνιος 2022) όπως περιγράφονται 

παρακάτω:  

• Εκδόθηκε πρόσφατο ΦΕΚ μετά από σχετική εισήγηση μελών της 

ΕΝΕ και της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων 

(ΕΕΑΕΝ) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης 

και λειτουργίας κέντρων μηχανικής θρομβεκτομής για την 

αντιμετώπιση ασθενών με οξύ Ισχαιμικό ΑΕΕ. 

• Υποβλήθηκαν προτάσεις προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας για 

την τροποποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την 

άδεια εκτέλεσης υπερήχων του Νευρικού Συστήματος 

• Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και αναμένεται 

έκδοση σχετικού ΦΕΚ η πρόταση της ΕΝΕ για την ένταξη της 

ειδικότητας της Νευρολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

εξειδίκευσης σε πολυδύναμες ΜΕΘ. 

• Μετά από σχετική επικοινωνία της ΕΝΕ με τον ΕΟΠΥΥ αυξήθηκε 

ο αριθμός των διαγνωστικών (αιματολογικών, βιοχημικών και 

καρδιολογικών) εξετάσεων που δύνανται να συνταγογραφούνται 

από τους Νευρολόγους 

• Μετά από σχετική επικοινωνία της ΕΝΕ με τον ΕΟΠΥΥ αυξήθηκε 

σημαντικά ο αριθμός γνωμοδοτούντων νευρολόγων στο  Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του ΕΟΠΥΥ 

• Μετά από σχετική επικοινωνία της ΕΝΕ με τον ΕΟΠΥΥ ορίστηκαν 

εκπρόσωποι της ΕΝΕ με συμβουλευτικό ρόλο στον ΕΟΠΥΥ σε 

θέματα που άπτονται νευρολογικών θεραπειών. 

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι κάτωθι εκπαιδευτικές 

εκδηλώσεις : 

➢ 30 Οκτωβρίου 2021: «Η Ιατρική της Ακριβείας και η Γενετική 

στις Κινητικές Διαταραχές», Μονοήμερο Σεμινάριο 



➢ 20 Νοεμβρίου 2021: «Βιοδείκτες στη διάγνωση των Ανοϊκών 

Συνδρόμων», Webinar 

➢ 4 Δεκεμβρίου 2021: «Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση: 

Από τη θεωρία στην πράξη», Ημερίδα, Αθήνα 

➢ 29-30 Ιανουαρίου 2022: «Γενετικός Έλεγχος στα 

Νευρολογικά Νοσήματα-Θεραπεύσιμα Νευρογενετικά 

Νοσήματα», Διημερίδα, Αθήνα  

➢ 26-27 Φεβρουαρίου 2022: «Κεφαλαλγίες», Διημερίδα, 

Ηράκλειο Κρήτης  

➢ 19-20 Μαρτίου 2022: «Απομυελίνωση και όψιμη ηλικία», 

Διημερίδα, Θεσσαλονίκη  

➢ 9 Απριλίου 2022: «Νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές 

εξελίξεις στο χώρο των Νευρομυϊκών Νοσημάτων», 

Μονοήμερο Σεμινάριο, Πάτρα  

➢ 14 Mαϊου 2022: «Πρακτική διαχείριση των ασθενών με Άνοια 

στην καθημερινότητα» Webinar 

 

Στις εκδηλώσεις αυτές καταγράφηκαν 2323 συνάδελφοι διαδικτυακές 

και 169 δια ζώσης συμμετοχές. Στην πλατφόρμα Conflix της Global 

Events (https://www.conflix.net/ekdiloseis-ene)  έχει αναρτηθεί το 

σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων της Ελληνικής Νευρολογικής 

Εταιρείας του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 έτσι ώστε να είναι 

διαθέσιμες on demand στα μέλη της ΕΝΕ χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση. 

Όσον αφορά το επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Νευρολογικής 

Εταιρείας: 

• Έγινε συντονισμένη προσπάθεια ένταξης του περιοδικού της 

Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας στην ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη PubMed. Αρωγοί στη κοπιώδη και χρονοβόρα 

αυτή προσπάθεια είναι οι νεότεροι συνάδελφοι Παναγιώτης 

Ζης, Αριστείδης Κατσάνος, Γεώργιος Βαβουγιός και 

Κλέαρχος Ψυχογιός. Στα πλαίσια βελτίωσης και 

αναβάθμισης του περιοδικού θα προσπαθήσουμε να 

αυξήσουμε τον αριθμό των άρθρων που δημοσιεύονται στο 

περιοδικό της Ε.Ν.Ε στην αγγλική γλώσσα. 

• Επικαιροποιήθηκε η Συντακτική Ομάδα (Editorial Board) 

του περιοδικού μας με την προσθήκη επιστημόνων 

εγνωσμένου κύρους και αξίας της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής. 

https://www.conflix.net/ekdiloseis-ene


Μετονομάστηκε ο τίτλος του περιοδικού μας σε Αρχεία 

Κλινικής Νευρολογίας - Archives of Clinical Neurology, the 

official journal of the Hellenic Neurological Society, 

προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις επιταγές της 

υποβολής του φακέλου αξιολόγησης του περιοδικού μας 

στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη PubMed. Έγινε αναβάθμιση 

της ιστοσελίδας του περιοδικού με δυνατότητα ηλεκτρονικής 

υποβολής εργασιών 

( https://www.jneurology.gr/ojs/index.php/aocn)  

Επίσης, καταρτήθηκε προτυποποιημένο σύστημα 

επιστημονικής αξιολόγησης των άρθρων (peer-review). 

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία για πρώτη φορά συμπεριέλαβε 

νέους ειδικούς ως junior members στις προτάσεις που απέστειλε 

στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νευρολογίας για τις επιστημονικές 

ομάδες εργασίας σε όλα τα γνωστικά πεδία της Νευρολογίας.  

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία χορήγησε για πρώτη φορά 4 

ετήσιες υποτροφίες συνολικού ύψους 64.000€, ενώ τα 

προηγούμενα έτη χορηγούνταν  μία ετήσια υποτροφία  και τρεις 

εξαμηνιαίες υποτροφίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανανεώθηκε το 

εκπαιδευτικό υλικό για τις εξετάσεις με σύγχρονα ξενόγλωσσα 

βιβλία νευρολογίας (εκδόσεις 2020-2021) τα οποία παρέχονται 

πλέον και ηλεκτρονικά στους υποψηφίους.  

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία δημιούργησε λογαριασμούς 

και εκπροσωπείται από φέτος στα ακόλουθα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook:Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, 

Instagram:enee.gr,Twitter:@hellenicneurol1).  

Μέσω των λογαριασμών αυτών  θα πραγματοποιείται συστηματικά 

η ενημέρωση των συναδέλφων  για τις δράσεις και εκδηλώσεις της 

Εταιρείας. 

Μετά από σχετική πρόσκληση σε όλα τα μέλη της Εταιρείας 

ιδρύθηκαν δύο νέες συμβουλευτικές επιτροπές (επιτροπή νέων 

ειδικών και επιτροπή ιδιωτών Νευρολόγων) οι οποίες έπαιξαν 

καίριο ρόλο σε πολλές από τις παραπάνω δράσεις (επικοινωνία με 

ΕΟΠΥΥ, ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού, αύξηση αριθμού 

υποτροφιών, αναβάθμιση περιοδικού). 

Υλοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης στα γραφεία της ΕΝΕ, 

εγκαταστάθηκε για την μεγαλύτερη ασφάλεια των γραφείων, 

συναγερμός συνδεδεμένος με την Ομάδα ΔΙΑΣ και αγοράστηκε 

νέος εξοπλισμός (Η/Υ, οθόνες, πληκτρολόγια, εκτυπωτές) για την 

καλύτερη λειτουργία της Γραμματείας της ΕΝΕ. 

https://www.jneurology.gr/ojs/index.php/aocn


Απεστάλησαν ηλεκτρονικά και αναρτήθηκε στον διαδικτυακό 

ιστότοπο της ΕΝΕ τακτικές ενημερώσεις που αφορούσαν 

σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις σε διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα της νευρολογίας με την αντίστοιχη συνδρομή των 

κλάδων της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας (θρόμβωση 

φλεβωδών κόλπων στα πλαίσια εμβολιασμού για τον ιό SARS-

CoV-2, νεότερα θεραπευτικά δεδομένα για την πλαγία 

μυατροφική σκλήρυνση, κ.α.). 

Κλείνοντας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη των 

κλάδων, των τακτικών και συμβουλευτικών επιτροπών και τους 

εκδότες του Περιοδικού Αρχεία Κλινικής Νευρολογίας για την 

αμέριστη υποστήριξή τους σε όλες τις δράσεις της Εταιρείας μας. 

Τέλος, θέλουμε να ευχηθούμε την ευδόκιμη και εκπαιδευτικά 

παραγωγική διεξαγωγή του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Νευρολογίας και ελπίζουμε να συναντηθούμε και από κοντά τις 

επόμενες ημέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕ 

 

Ο Πρόεδρος 

Γ.Τσιβγούλης 

Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ 

 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Ν.Γρηγοριάδης 

Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ 

 


