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ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» 

 

 Ενόψει της από 29-01-2010 εξώδικης δήλωσης – διαμαρτυρίας – πρόσκλησης 

του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ), η 

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) επισημαίνει τα ακόλουθα : 

 Η ΕΝΕ συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3252/2004 ως Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την μορφή επαγγελματικού 

συλλόγου, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής όλων των νοσηλευτών στα 

μητρώα της.  

 Οι σκοποί της ΕΝΕ περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 

3252/2004 και είναι οι εξής : 

«1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης 

Επιστήμης και Τέχνης, για την εξύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση υψηλής 

στάθμης φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο.  

2. Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών θεμάτων και η σύνταξη και 

υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά 

προβλήματα της χώρας.  

3. Η διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα με δική της πρωτοβουλία ή 

κατόπιν πρόσκλησης από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

4. Η συμβολή στην εξεύρεση και εφαρμογή μεθόδων και τρόπων για ορθολογική 

διοίκηση και διαχείριση των πόρων της.  
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5. Η εισήγηση για θέματα εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης - συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης του νοσηλευτικού κλάδου, η αξιοποίηση προς το σκοπό αυτό 

υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η υλοποίηση τους. Η 

επαγγελματική αναγνώριση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των αντίστοιχων τίτλων 

σπουδών, η πραγματοποίηση υπό την αιγίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

επιστημονικών εκδηλώσεων που αφορούν τη νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη και η 

μοριοδότηση για επαγγελματικούς σκοπούς των προγραμμάτων αυτών με μεταπτυχιακές 

εκπαιδευτικές μονάδες.  

6. Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση που άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με τη Νοσηλευτική.  

7. Η έκδοση των απαιτούμενων για την απόκτηση - ανανέωση της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος πιστοποιητικών στα μέλη της, η τήρηση μητρώων, καθώς και ο 

περιορισμός της αντιποίησης της άσκησης του επαγγέλματος.  

8. Η συνεργασία με τους φορείς που παρέχουν νοσηλευτική εκπαίδευση και φροντίδα.  

9. Η αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.  

10. Η συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα όργανα που αφορούν το νοσηλευτικό 

επάγγελμα, αλλά και τη γενικότερη χάραξη πολιτικής στον τομέα της Υγείας.  

11. Η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς του 

νοσηλευτικού κλάδου.  

12. Η έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου, συγγραμμάτων και φυλλαδίων που 

αφορούν τη νοσηλευτική για την ενημέρωση των μελών της, αλλά και του κοινωνικού 

συνόλου.  

13. Ο καθορισμός και η διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος.  

14. Η εισήγηση για τον καθορισμό των νοσηλευτικών πράξεων και την κοστολόγηση 

τους.  

15. Ο έλεγχος τήρησης του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή των 

δεοντολογικών ηθών και εθίμων του νοσηλευτικού επαγγέλματος.  

16. Η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η οργάνωση επιστημονικών νοσηλευτικών 

συνεδρίων.  

17. Η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών της.  

18. Η επιστημονική προαγωγή των μελών της.  

19. Η συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού».  
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Ενόψει των ανωτέρω θεσμοθετημένων σκοπών της ΕΝΕ, δικαιολογείται 

απόλυτα το ενδιαφέρον της για κάθε ζήτημα που άπτεται της νοσηλευτικής επιστήμης 

και τέχνης, πρωτίστως δε η νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψης διδακτικού 

προσωπικού στα Τμήματα Νοσηλευτικής όλων των ΤΕΙ της χώρας. Η ανωτέρω 

διαδικασία είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη και άμεσα σχετιζόμενη με την εκπαίδευση των 

αυριανών νοσηλευτών, η οποία θα πρέπει να ανατίθεται πάντα στους καλύτερους εκ 

των υποψηφίων, με βάση αξιοκρατικά κριτήρια. 

Υπογραμμίζεται, ότι η υπ’αριθμ.πρωτ. 25/08-01-2010 ανακοίνωση της ΕΝΕ 

εξεδόθη σε συνέχεια καταγγελιών υποψηφίων, που συμμετείχαν στη διαδικασία των 

κρίσεων για την πρόσληψη σε θέσεις εργαστηριακού και μόνιμου προσωπικού στα 

Τμήματα Νοσηλευτικής Α΄ και Β΄ του ΤΕΙ Αθηνών. Η ΕΝΕ θεώρησε χρέος της 

απέναντι στους 27.000 νοσηλευτές – μέλη της να δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες και 

να ενημερώσει τόσο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και τον Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η βασιμότητα και η αλήθεια των σχετικών 

καταγγελιών επιβεβαιώθηκαν πλήρως με το υπ’αριθμ.πρωτ. Φε33/13514π.ε./11-01-

2010 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ, δυνάμει του οποίου αναγνωρίζονται οι 

πλημμέλειες της διαδικασίας επιλογής διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη έξι 

θέσεων Καθηγητών Εφαρμογών και αναπέμπεται η υπόθεση στο οικείο Εκλεκτορικό 

Σώμα για νέα νόμιμη κρίση.  

Εκ των ανωτέρω αναμφισβήτητων στοιχείων προκύπτει με σαφήνεια, ότι η 

ΕΝΕ ουδέν σκοπό συκοφάντησης του ΤΕΙ Αθηνών είχε, αφού ουδέποτε διέδωσε εν 

γνώσει της ψευδή γεγονότα,  ικανά να βλάψο υν την τιμή ή την υπό ληψη το υ ΤΕΙ 

Αθηνών.  

Επιπλέον η δημοσίευση των επίμαχων ανακοινώσεων στηρίζεται στο 

δικαιολογημένο ενδιαφέρον της ΕΝΕ για την πορεία μιας τόσο κρίσιμης για την 

νοσηλευτική επιστήμη υπόθεσης.  

Σε κάθε περίπτωση η ΕΝΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη το περιεχόμενο της 

εξώδικης δήλωσης του ΤΕΙ Αθηνών και επιφυλάσσεται για την έκδοση νεότερης 

σχετικής ανακοίνωσης μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης της 

υπόθεσης.  

Υπογραμμίζεται, επιπλέον, ότι η ΕΝΕ δεν αποτελεί συνδικαλιστική οργάνωση 

του Νόμου 1264/1982, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην εξώδικη δήλωση, αλλά 
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νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος των 

νοσηλευτών.  

Τέλος, για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων και χάριν της συνολικής 

διερεύνησης και διαλεύκανσης των επί σειρά ετών ακολουθουμένων πρακτικών 

επιλογής διδακτικού προσωπικού για τα Τμήματα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕ αιτείται δια της παρούσης να του χορηγηθούν τα 

σχετικά Πρακτικά των Εκλεκτορικών Σωμάτων των τελευταίων πέντε (5) ετών, 

προκειμένου να υπάρξει έλεγχος αφενός της νόμιμης συγκρότησης των αρμοδίων 

οργάνων, αφετέρου έλεγχος της εκ του Νόμου απαιτουμένης πλήρους, ειδικής και 

επαρκούς αιτιολογίας. 

 

      

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας 
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