
 
 
 

       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

	  
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
	  

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., ορίσθηκε οµάδα εργασίας µε στόχο την υλοποίηση 
όλων των απαραίτητων ενεργειών για την δηµιουργία πρότασης τροποποίησης του ισχύοντος 
Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ. 216, ΦΕΚ 167 Α’,	  25-7-2001). Ο ισχύον κώδικας, 
δεν είναι σε θέση να συµπεριλάβει πλέον τις εξελίξεις στο χώρο του νοσηλευτικού 
επαγγέλµατος και να λειτουργεί ως νόµος σύγχρονος και ανταποκρινόµενος στις αλλαγές και 
απαιτήσεις λειτουργίας του νοσηλευτή στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον υγείας. Η χρήση 
του διαδικτύου, τα νέα ευρωπαϊκά δεδοµένα (ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 36/2005), 
η ολοένα αυξηµένη κινητικότητα των επαγγελµατιών υγείας ανά την Ευρώπη και η 
προοπτική της ελεύθερης άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, καθιστούν απαραίτητη 
την αναθεώρηση του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας σε µια µορφή αποδεκτή από 
αυτούς που θα κληθούν να τον εφαρµόσουν. 

Κοινή απόφαση της οµάδας εργασίας για την τροποποίηση του ισχύοντος Κώδικα 
Νοσηλευτικής Δεοντολογίας είναι η πρόταση του νέου νόµου να προέλθει από τη βάση των 
νοσηλευτών της χώρας και να εµπεριέχει τις προτάσεις αυτών που θα κληθούν να τηρήσουν 
και να τιµήσουν το νέο Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας του επαγγέλµατός µας ώστε ο 
κώδικας αυτός να είναι όσο το δυνατόν πλήρης, δυνατός, εφαρµόσιµος, σεβαστός και να 
τυγχάνει ευρείας αποδοχής προστατεύοντας τόσο το νοσηλευτικό επάγγελµα όσο και τον ίδιο 
το νοσηλευτή.  

Με γνώµονα τα παραπάνω, αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν προτάσεις 
θεµάτων που κατά την κρίση και γνώση των νοσηλευτών πρέπει να µελετηθούν προκειµένου 
να ενταχθούν στο νέο προτεινόµενο κείµενο. Για το λόγο αυτό η τροποποίηση του ισχύοντος 
Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας  θα πραγµατοποιηθεί µε τη συνεργασία και συµβολή 
των εκπαιδευτικών φορέων της νοσηλευτικής (ΑΕΙ και ΤΕΙ), των Διευθύνσεων 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των νοσοκοµείων της χώρας, των εκπροσώπων ενώσεων ασθενών 
αλλά, κυρίως, όλων των νοσηλευτών που επιθυµούν να εκφράσουν την άποψή τους επί του 
θέµατος. 

Παρακαλείσθε λοιπόν, όπως αποστείλετε µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2010 προτάσεις 
και θέµατα που πιστεύετε πως θα πρέπει να συµπεριληφθούν στον υπό πρόταση νέο Κώδικα 
Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. Οι προτάσεις σας  µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικώς 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enne.gr, ή γραπτώς στην ταχυδροµική διεύθυνση Βασ. 
Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, Αθήνα. Παρακαλείσθε επίσης και προς διευκόλυνση της 
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επικοινωνίας µας οι προτάσεις σας να κατατίθενται επωνύµως και µε τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο ή ηλεκτρονική διεύθυνση). 

Η συµµετοχή όλων σας είναι εξαιρετικά σηµαντική και χρήσιµη και θα βοηθήσει να 
δηµιουργηθεί ένας σύγχρονος Κώδικας ο οποίος θα ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα, θα 
προστατεύει τους νοσηλευτές και το νοσηλευτικό επάγγελµα και θα αποβαίνει προς όφελος 
των ασθενών και της λειτουργίας του συστήµατος υγείας. 
 

 
   

Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
 
 
 

      Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 

     Δηµήτρης Σκουτέλης                                                                 Αριστείδης Δάγλας  


