
Αριστείδης Δάγλας, Γεν. Γραμματέας ΕΝΕ, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας 

Η Ε.Ν.Ε  ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

«Την περίοδο 2007-2013 η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη, σε συνδυασμό με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 
έχει σαν στόχο ένα αποδοτικό και οικονομικά βιώσιμο Σύστημα Υγείας, που θα 
προσφέρει αποτελεσματική πρόληψη και φροντίδα σε όλους τους 
πολίτες. Ένα σύστημα που θα προστατεύει τη Δημόσια Υγεία και θα προάγει την 
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και την Κοινωνική Αλληλεγγύη. 
 Για την υλοποίηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2007-2013 του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα αξιοποιηθούν πόροι που ανέρχονται σε 1,4 
δις ευρώ, με συγχρηματοδότηση δράσεων του τομέα από τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 Το υπουργείο έχει δεσμεύσει τμήμα των επενδύσεων, που απαιτούνται για την 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων του τομέα, όπως εξειδικεύονται με επιχειρησιακά 
σχέδια δράσης, για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 Σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου, τα έργα 
του τομέα εντάσσονται μετά από Προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας του τομέα και 
άλλων τομεακών και περιφερειακών Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και 
υλοποιούνται από φορείς που προηγουμένως έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη 
διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας τους  (σ.σ. όπως πλέον η Ε.Ν.Ε
Με αυτή την ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας αναδεικνύει τη σπουδαιότητα  της 
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με γενικό στόχο την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη. 

)». 

Ειδικότερα όμως, η εστίαση στις πτυχές του πολυθρύλητου  Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς από την πλευρά της δικής μας ένωσης, της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, εξάγει πλείστα όσα συμπεράσματα για τα οφέλη που μπορεί 
να προκύψουν για τους νοσηλευτές 
Η δυνατότητα λοιπόν 

με τη σωστή εκτίμηση της κατάστασης. 
της διεκδίκησης κονδυλίων από την ΕΝΕ

Το ΔΣ της ΕΝΕ, μελετώντας τη συνολική κατάσταση και διαπιστώνοντας ότι στο 
χώρο της υγείας  πολλά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν τυγχάνουν της 
ανάλογης αναγνώρισης και δη απορρόφησης, αποφάσισε να κινηθεί πρωτίστως για 
να πιστοποιήσει τις υπηρεσίες και τις δομές της ΕΝΕ με ΙSO 9001 και ύστερα να 
επιδιώξει κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε όνειρο: Την απόκτηση διαχειριστικής 
επάρκειας, κάτι που οι περισσότεροι φορείς του Υπουργείου (ΥΠΕ, νοσοκομεία  κτλ) 
αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν 
ακόμα. 

 και της ανάληψης 
άμεσης δράσης, προκειμένου τα πολλαπλά ωφελήματα να αποδοθούν πρωτίστως 
στους νοσηλευτές, εξετάστηκε με κάθε λεπτομέρεια από τον Οκτώβρη του 2008 και 
μετά από ένα χρόνο, απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Πράγματι, μετά από προσπάθειες μηνών και με τη συμμετοχή πολλών νοσηλευτών 
εκτός του διοικητικού μας συμβουλίου, κατορθώσαμε τον Ιούλιο του 2009 να 
πιστοποιηθούμε από το ΕΚΕΒΥΛ με ISO 9001. 



 Μετά απ’ αυτό, οι προσπάθειές εντάθηκαν προκειμένου να κυνηγήσουμε το μέχρι 
τότε άπιαστο όνειρο της απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας. 
Παράλληλα, καταφέραμε να διοργανώσουμε και να διεκπεραιώσουμε ένα μεγάλο 
και απαιτητικό επιδοτούμενο  πρόγραμμα κατάρτισης από το 3ο Κ.Π.Σ, για 500 
νοσηλευτές σχετικά με την πρώιμη διάγνωση των ψυχικών νόσων (λεπτομέρειες 
του οποίου έχουμε κατ’ επανάληψη δημοσιεύσει), βάζοντας τα θεμέλια για τη 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και μάλιστα με όρους συμφέροντες για τα μέλη της 
ένωσης. 
Στη συνέχεια, κατορθώσαμε να λάβουμε την έγκριση από την «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομικών, ενός ακόμη μεγάλου έργου από το 3ο 
Κ.Π.Σ, με θέμα την πληροφοριακή ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών αναφορικά 
με τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, σχεδιάζοντας 40 ημερίδες στα 
μεγαλύτερα νοσοκομεία του ΕΣΥ με χαρακτήρα ενημερωτικό, οι οποίες θα 
ολοκληρωθούν μέσα στο τρέχον έτος. 
Πριν μερικά χρόνια κανείς δε φανταζόταν ότι οι νοσηλευτές θα είχαν την ευκαιρία 
με τρόπο συντεταγμένο, να καταφέρουν να διεκδικούν και να εκπονούν τόσο 
μεγάλα από κάθε άποψη προγράμματα. 
Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και μετά από 
πάρα πολλές ώρες εργασίας και συγκέντρωσης, η ΕΝΕ κατάφερε, αυτό που κανένα 
άλλο επιμελητήριο της Υγείας (Ιατρικός Σύλλογος π.χ) δεν έχει καταφέρει: Να 
αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια και μάλιστα κατηγορίας Β΄.  ( Στην κατηγορία Β 
κατατάσσονται οι φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την επιβεβαίωση επάρκειας 
για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο όπως έργα- δράσεις προμήθειας και 
εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων 
πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, 
ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την 
υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής
Τα ανωτέρω άλλωστε προκύπτουν και από τους σκοπούς της ίδρυσή της ΕΝΕ 
(άρθρο 2 του Ν. 3252/16-7-2004 Φ.Ε.Κ. 132/Α/16-7-2004), οι οποίοι μεταξύ άλλων 
είναι: 

 κ.α). 

∗ Η εισήγηση για θέματα εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης – συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Νοσηλευτικού κλάδου. 

∗ Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που άμεσα ή έμμεσα έχουν σχέση με τη Νοσηλευτική. 

∗ Ο  έλεγχος τήρησης του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή 
των δεοντολογικών ηθών και εθίμων του Νοσηλευτικού επαγγέλματος 

∗ Η Επιστημονική προαγωγή των μελών της. 
∗ Η συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού.   

Έτσι μετά από αυτό και με δεδομένη τη συμμετοχή όλων μας, το επάγγελμά μας σε 
επίπεδο ερευνητικό, επιστημονικό και θεσμικό, οπωσδήποτε θα οδηγηθεί σε μια 
βέβαιη ανάταση, αν αναλογιστούμε το μέγεθος του επιτεύγματος… 
Τη στιγμή που κανένας άλλος επαγγελματικός σύλλογος δεν έχει κατορθώσει να 
αποκτήσει τη δυνατότητα διεκδίκησης των προσφερόμενων ευρωπαϊκών 
κονδυλίων, η Ε.Ν.Ε κατάφερε να βελτιώσει το συνολικό επίπεδο των μελών της, είτε 
με την οργάνωση επιδοτούμενων ενεργειών, είτε με την ανάθεση ερευνητικών 
προγραμμάτων σε ομάδες εργασίας, είτε με τη διοργάνωση ενημερωτικών 



εκδηλώσεων

Στόχος μας λοιπόν, είναι να προσφέρουμε στα μέλη μας, στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων που μας δίνει ο θεσμικός μας ρόλος, υπηρεσίες 
και ευκαιρίες 

. Ήδη η πρόσκληση που είχε απευθυνθεί στα μέλη μας για υποβολή 
βιογραφικών με σκοπό τη δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών, έτυχε ευρύτατης 
αποδοχής και η συμμετοχή των συναδέλφων ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 

που ουδέποτε στο παρελθόν τους είχαν δοθεί, 

Στην προσπάθειά μας αυτή και με το σκεπτικό ότι οι μεγάλες ευθύνες αποδίδουν 
και ανάλογου μεγέθους αποτελέσματα, 

προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει διαμορφωθεί, τόσο σε 
ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

καλούμε όλους τους νοσηλευτές

 

 να 
ενδιαφερθούν για τις νέες εξελίξεις και να σπεύσουν να δηλώσουν συμμετοχή στο 
σχεδιασμό της ΕΝΕ αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη νέα διαμορφούμενη 
πραγματικότητα. 

 

 

 


