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ΘΕΜΑ : «Δημιουργία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης». 

 

 Δια της παρούσης, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας στο πλαίσιο του 

άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να διατυπώνει εισηγήσεις για 

νοσηλευτικά θέματα με δική της πρωτοβουλία, επιθυμεί να καταθέσει μια ρεαλιστική πρόταση, η 

υλοποίηση της οποίας δύναται μετά βεβαιότητας να αποτελέσει παράγοντα ποιοτικής βελτίωσης 

αλλά και ταχύτερης διευθέτησης των πάσης φύσεως ζητημάτων που άπτονται της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού.    

 Ειδικότερα, η ΕΝΕ εισηγείται και υποστηρίζει τη δημιουργία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης 

στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Υγείας. 

 Η εν λόγω Νοσηλευτική Διεύθυνση δύναται να απαρτίζεται από τα κάτωθι επιμέρους 

Τμήματα : 

 1. Τμήμα ελέγχου, διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. 

Το εν λόγω Τμήμα θα χειρίζεται ζητήματα της επαγγελματικής απασχόλησης του νοσηλευτικού 

προσωπικού, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη 

ρύθμιση της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος και θα επιλαμβάνεται κάθε θέματος που 

σχετίζεται με την εκτίμηση των αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό και θα προτείνει την ανάλογη 

πρόταση στελέχωσης. Αρμοδιότητες του τομέα αποτελούν ακόμη:  

• ο έλεγχος της παρεχόμενης ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας,  

• η συνολική διαχείριση των πόρων,  

• η υλοποίηση των προγραμματισθέντων στόχων 

• η μέτρηση, η ανάλυση και η βελτίωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών 



• η εκπόνηση και η έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των νοσοκομείων 

 

            2. Τμήμα έρευνας,  εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ποιότητας. 

 Το Τμήμα αυτό θα δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης της 

νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης, με ειδικότερα αντικείμενα απασχόλησης την συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση, τη χορήγηση νοσηλευτικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, καθώς και την επιμόρφωση 

όλου του νοσηλευτικού προσωπικού. Επιπλέον θα έχει υπό τον έλεγχό της τις Επαγγελματικές 

Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑΣ) των νοσοκομείων, αναφορικά με τον καταρτισμό των 

κανονισμών λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τους.  Ακόμη θα ασχολείται με τον 

καθορισμό των προτύπων ποιότητας και την πιστοποίηση των μεθόδων και των διαδικασιών, ώστε 

να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. Τέλος, θα 

παρακολουθεί και θα συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. 

 

 3. Τμήμα επαγγελματικής απασχόλησης και υπηρεσιακών μεταβολών. 

 Το εν λόγω Τμήμα θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο και στη διενέργεια των αποσπάσεων, 

μετακινήσεων, μεταθέσεων και μετατάξεων του νοσηλευτικού προσωπικού, ανάλογα με τις 

εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των κέντρων υγείας όλης της 

χώρας. Επίσης, στα καθήκοντά του, είναι η τήρηση μητρώου του νοσηλευτικού προσωπικού ώστε 

να καταρτιστεί ένας επικαιροποιημένος χάρτης με σκοπό των προγραμματισμό των μελλοντικών 

προσλήψεων και τη χάραξη της ευρύτερης πολιτικής υγείας. 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Ο προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης, καθώς επίσης και  οι προϊστάμενοι των Τμημάτων, 

θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνον νοσηλευτές (ο τίτλος περιγράφεται από το Ν. 1579/85, 

άρθρο 5, παρ. 2).  

Επιπλέον κάθε Τμήμα θα πρέπει να στελεχωθεί με δυο Νοσηλευτές, έναν υπάλληλο του 

κλάδου  ΤΕ ή ΔΕ Λογιστικού- Διοικητικού. Στη Διεύθυνση επίσης θα απασχοληθεί και ένας 

υπάλληλος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.  

 

 Η παρούσα εισήγηση της ΕΝΕ είναι άκρως ρεαλιστική και εύκολα υλοποιήσιμη, λόγω και 

του μηδαμινού κόστους της, μιας και το προβλεπόμενο προσωπικό θα προέλθει από μετατάξεις ήδη 

υπηρετούντων υπαλλήλων. Επιπλέον, θα διευκολύνει τα μέγιστα την άμεση προώθηση και την 

ορθολογική διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με το νοσηλευτικό προσωπικό, 

προς όφελος μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής παροχής φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό 

σύνολο.  

 



 Η ΕΝΕ παραμένει στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για περαιτέρω διάλογο και ανταλλαγή απόψεων επί της παρούσας 

εισηγήσεως.    

 

 

 

 
Για  το ∆Σ της Ε.Ν.Ε. 
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