
 
 

 

ΘΕΜΑ:	 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	 ΣΤΟ	 ΣΧΕΔΙΟ	 ΝΟΜΟΥ:	 «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ	 ΤΗΣ	 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ	

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	 ΤΩΝ	 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	 ΨΥΧΙΚΗΣ	 ΥΓΕΙΑΣ,	 ΚΕΝΤΡΑ	 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ	

ΣΠΑΝΙΩΝ	ΚΑΙ	ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ	ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ	ΚΑΙ	ΑΛΛΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»	

	 	

		 Η	 Ένωση	 Νοσηλευτών	 Ελλάδος,	 επαγγελματικό	 επιμελητήριο	 των	

Νοσηλευτών	της	χώρας	και	θεσμικό	όργανο	προάσπισης	των	δικαιωμάτων	τους,	με	

καταστατικούς	 σκοπούς	 μεταξύ	 άλλων	 (άρθρο	 2	 του	 Νόμου	 3252/2004)	 την	

εξασφάλιση	υψηλής	στάθμης	φροντίδας	και	υγείας	στο	κοινωνικό	σύνολο	και	την	

συμβολή	 στην	 προστασία	 της	 υγείας	 του	 Ελληνικού	 Λαού,	 σας	 επισημαίνει	 τα	

ακόλουθα	ανά	άρθρο	του	σχεδίου:	

	

	 Επί	του	άρθρου	1-Σύσταση	Τομεακών	Επιστημονικών	Επιτροπών	

		 	 Ζητάμε	την	τροποποίηση	ως	εξής:	

Να	προστεθεί:	«Ένας	Νοσηλευτής	με	ειδικότητα	στη	Νοσηλευτική	Ψυχικής	Υγείας	

ή	μεταπτυχιακό	τίτλο	στην	ψυχική	υγεία,	ο	οποίος	υπηρετεί	σε	Μονάδα	Ψυχικής	

Υγείας	 (ΝΠΔΔ)	 του	 Το.Ψ.Υ.	 και	 ένας	Νοσηλευτής	 ο	 οποίος	 υπηρετεί	 σε	Μονάδα	

Ψυχικής	 Υγείας	 (ΝΠΙΔ)	 του	 Το.Ψ.Υ.,	 οι	 οποίοι	 ορίζονται	 μετά	 από	 γνώμη	 του	

Τομέα	Ψυχικής	Υγείας	της	Ένωσης	Νοσηλευτών	Ελλάδος	(ΕΝΕ)	με	τους	νόμιμους	

αναπληρωτές	τους.»	

	 	Ομοίως,	 αναφορικά	 με	 τις	 	 Τομεακές	 Επιστημονικές	 Επιτροπές	 Ψυχικής	

Υγείας	 Παιδιών	 και	 Εφήβων	 συγκροτούνται	 με	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Υγείας,	

ζητάμε	την	τροποποίηση	ως	εξής:	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΓΕΙΑΣ		
ΕΝΩΣΗ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ	
ΕΛΛΑΔΟΣ	(Ε.Ν.Ε.)-	Ν.Π.Δ.Δ.	
Ταχ.	Δ/ση							:Β.	Σοφίας	47	
	Τ.Κ.																	:106	76		Αθήνα	
Τηλ	.																:210-	3648044	
Φαξ																	:210-	3648049			
E-mail												:	info@enne.gr			
Πληροφορίες:	Α.	Δάγλας	

																																					Αθήνα,			08/03/2017	
																																					Αρ.	Πρωτ.:	391	
	
																		
																							Προς:	ΥΠΟΥΡΓΟ	ΥΓΕΙΑΣ	Κ.	Α.	ΞΑΝΘΟ	

										

										
         	
	
	
 
	
	

	 	



 
 

Να	προστεθεί:	«Ένας	Νοσηλευτής	με	ειδικότητα	στη	Νοσηλευτική	Ψυχικής	Υγείας	

ή	μεταπτυχιακό	τίτλο	στην	ψυχική	υγεία,	ο	οποίος	υπηρετεί	σε	Μονάδα	Ψυχικής	

Υγείας	 (ΝΠΔΔ)	 του	 Το.Ψ.Υ.	 και	 ένας	Νοσηλευτής	 ο	 οποίος	 υπηρετεί	 σε	Μονάδα	

Ψυχικής	 Υγείας	 (ΝΠΙΔ)	 του	 Το.Ψ.Υ.,	 οι	 οποίοι	 ορίζονται	 μετά	 από	 γνώμη	 του	

Τομέα	Ψυχικής	Υγείας	της	Ένωσης	Νοσηλευτών	Ελλάδος	(ΕΝΕ)	με	τους	νόμιμους	

αναπληρωτές	τους.»	

		 	

		 	Επί	του	άρθρου	3-		Σύσταση	Περιφερειακών	Διοικήσεων	Τομέων	Ψυχικής	

Υγείας	

	 Αιτούμαστε	 την	 απόσυρση	 του	 συγκεκριμένου	 άρθρου,	 άλλως	 τη	

μεταρρύθμιση	 του	 σε	 αρμονία	 με	 την	 υφιστάμενη	 κατάσταση	 και	 σε	 κάθε	

περίπτωση,	αιτούμαστε	όπως	εξαιρεθούν	από	αυτό	το	διοικητικό	μηχανισμό	τα	

ΝΠΔΔ	τα	οποία	έχουν	ήδη	διοικητικά	συμβούλια.	

	

			 Επί	του	άρθρου	4-	Περιφερειακά	Διατομεακά	Συμβούλια	

Αιτούμαστε	όπως	προστεθεί	η	συμμετοχή	ενός		«Νοσηλευτή	ο	οποίος	υπηρετεί	σε	

ΝΠΙΔ	 μη	 κερδοσκοπικού	 χαρακτήρα	 και	 ενός	 Νοσηλευτή	 ο	 οποίος	 υπηρετεί	 σε	

ΝΠΔΔ,	 κατόχων	 ειδικότητας	 στη	 Νοσηλευτική	Ψυχικής	 Υγείας	 ή	 μεταπτυχιακού	

τίτλου	 στην	 ψυχική	 υγεία,	 οι	 οποίοι	 ορίζονται	 μετά	 από	 γνώμη	 της	 Ένωσης	

Νοσηλευτών	Ελλάδος	(ΕΝΕ)	με	τους	νόμιμους	αναπληρωτές	τους.»	

	 	

		 Επί	 του	 άρθρου	 6-	 Αρμοδιότητες	 των	 Περιφερειακών	 Διατομεακών	

Συμβουλίων	

	 Με	 την	 ανάθεση	 όλων	 των	 προβλεπόμενων	 από	 το	 σχέδιο	 νόμου	

αρμοδιοτήτων	 στα	 Περιφερειακά	 Διατομεακά	 Συμβούλια	 αποστερούνται	 οι	

Μονάδες	 Ψυχικής	 Υγείας	 από	 κάθε	 πρωτοβουλία	 υλοποίησης	 αυτόνομων	 και	

ανεξάρτητων	 ενεργειών,	 οι	 οποίες	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 θα	 πρέπει	 να	 προβλεφθεί	

ρητώς	ότι	είναι	επιτρεπτές.			

	 Επίσης,	 θα	 πρέπει	 να	 προστεθεί	 η	 παροχή	 σύμφωνης	 γνώμης	 των		

Διοικητικών	Συμβουλίων	των	φορέων	που	ανήκουν	οι	Μονάδες	Ψυχικής	Υγείας	σε	

θέματα	που	άπτονται	των	αρμοδιοτήτων	τους.		

	



 
 

	 Επί	του	άρθρου	7-	Επιτροπές	Ελέγχου	Προστασίας	των	Δικαιωμάτων	των	

Ληπτών	Υπηρεσιών	Ψυχικής	Υγείας	

Να	προστεθεί	

«Ένα	 Νοσηλευτή	 με	 ειδικότητα	 στη	 Νοσηλευτική	 Ψυχικής	 Υγείας	 ή	

μεταπτυχιακό	 τίτλο	 στην	ψυχική	 υγεία,	 ο	 οποίος	 ορίζεται	 μετά	 από	 γνώμη	 του	

Τομέα	 Ψυχικής	 Υγείας	 της	 Ένωσης	 Νοσηλευτών	 Ελλάδος	 (ΕΝΕ)	 με	 το	 νόμιμο	

αναπληρωτή	του».	

	

	 	Επί	του	άρθρου	21-	Εθνικό	Συμβούλιο	Δημόσιας	Υγείας	(Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)	

	 Προτείνουμε	την	προσθήκη	στην	απαρίθμηση:	

«Ενός	Νοσηλευτή	με	τον	αναπληρωτή	του,	κατόπιν	εισήγησης	από	την	ΕΝΕ	

Του	Δ/ντή	του	Τμήματος	Νοσηλευτικής	του	ΤΕΙ	Αθήνας	με	τον	αναπληρωτή	του.»	

	

	 	Επί	του	άρθρου	35	-Μετατάξεις	προσωπικού	Φ.Π.Υ.Υ.	

	 	Θεωρούμε	 ορθό	 το	 ότι	 στο	 τέλος	 του	 δεύτερου	 εδαφίου	 της	 παρ.	 2	 του	

άρθρου	 50	 του	 ν.	 4368/2016	 (Α'21)	 στη	 φράση	 «μετά	 από	 σύμφωνη	 γνώμη	 των	

αρμόδιων	 υπηρεσιακών	 συμβουλίων»	 διαγράφεται	 η	 λέξη	 «σύμφωνη»,	

προκειμένου	να	διευκολυνθεί	η	κινητικότητα	των	Νοσηλευτών.		

	 Αιτούμαστε	 την	αντικατάσταση	 της	 λέξης	 ‘πέντε’	 στην	παράγραφο	7	 του	

άρθρου	50	του	Νόμου	4368/2016	από	τη	λέξη	‘δύο’	(έτη	από	το	διορισμό)	

	

		 Επί	του	άρθρου	38	

	 	Δεν	δυνάμεθα	να	αντιληφθούμε	το	λόγο	και	τη	σκοπιμότητα	ανάθεσης	της	

μηχανοργάνωσης,	 της	 τήρησης	 των	 λογιστικών	 βιβλίων	 και	 της	 σύνταξης	 των	

οικονομικών	καταστάσεων	που	προβλέπονται	από	το	Κλαδικό	Λογιστικό	Σχέδιο	των	

Δημόσιων	 Μονάδων	 Υγείας	 (Π.Δ.	 146/2003,	 Α'	 122)	 και	 τα	 διεθνή	 λογιστικά	

πρότυπα	 σε	 φυσικά	 ή	 νομικά	 πρόσωπα	 ιδιωτικού	 ή	 δημοσίου	 δικαίου,	 όταν	

υφίσταται	 αδυναμία	 διεκπεραίωσης	 των	 εν	 λόγω	 λογιστικών	 εργασιών	 από	 το	

προσωπικό	τους.	

	 Με	 τη	 διάταξη	 αυτή,	 που	 καταργεί	 κάθε	 έννοια	 νομιμότητας	 και	

διαφάνειας,	παρέχεται	πρόσφορο	έδαφος	για	σύναψη	συμβάσεων	κατά	το	δοκούν	

και	δυνάμει	των	εκάστοτε	διαπροσωπικών	και	κοινωνικών	σχέσεων.	Όχι	μόνο	δεν	

προσλαμβάνεται	 προσωπικό	 με	 τις	 νόμιμες	 διαδικασίες	 (ΑΣΕΠ),	 δεδομένης	 της	



 
 

αδιαμφισβήτητης	συνδρομής	των	συγκεκριμένων	πάγιων	και	διαρκών	αναγκών,	

αλλά	 ανατίθενται	 τα	 ανωτέρω	 νευραλγικής	 σημασίας	 για	 τη	 λειτουργία	 των	

νοσηλευτικών	 ιδρυμάτων	 έργο	 και	 σε	 ιδιώτες,	 χωρίς	 καμία	 πρόβλεψη	 για	 τα	

κριτήρια	 που	 πρέπει	 αυτοί	 να	 πληρούν	 και	 τις	 προδιαγραφές	 που	 πρέπει	 να	

συντρέχουν.	

	

		 Επί	του	άρθρου	43-	Ιδιωτικές	Κλινικές	

Στο	 άρθρο	 43	 του	 νομοσχεδίου	 προβλέπεται,	 ότι	 για	 την	 έκδοση	 ή	 την	

τροποποίηση	 της	 άδειας	 λειτουργίας	 ιδιωτικής	 κλινικής	 θα	 πρέπει	 να	

προσκομίζεται	 κατάλογος	 των	 απασχολουμένων	 ιατρών	 και	 πιστοποιητικό	 του	

ιατρικού	 συλλόγου,	 όπου	 είναι	 εγγεγραμμένοι.	 Θεωρούμε	 επιβεβλημένη	 μια	

αντίστοιχη	πρόβλεψη	και	 για	 το	νοσηλευτικό	προσωπικό,	με	υποβολή	βεβαίωσης	

εγγραφής	από	το	οικείο	επιμελητήριο,	δηλαδή	την	Ένωση	Νοσηλευτών	Ελλάδος.		

	

	 	Επί	του	άρθρου	48-	διατάξεις	για	την	Ανώνυμη	Εταιρεία	Μονάδων	Υγείας	

(Α.Ε.Μ.Υ.	Α.Ε.)	

	 Αιτούμαστε	την	απαλοιφή	όλου	του	άρθρου	και	εκφράζουμε	την	αντίθεσή	

μας	 σε	 μια	 ρύθμιση	 δυνάμει	 της	 οποίας	 μια,	 έστω	 και	 ανήκουσα	 στο	 Δημόσιο,	

Ανώνυμη	Εταιρία		κατά	παρέκκλιση		κάθε	άλλης	ειδικής	ή	γενικής	διάταξης,	χωρίς	

θέσπιση	κριτηρίων,	με	πλήρη	υποτίμηση	των	υφιστάμενων	δομών	του	δημόσιου	

που	διαθέτουν	Μονάδες	Ψυχικής	Υγείας,	προτιμάται	στην	παροχή	αρμοδιοτήτων	

σχετικά	 με	 την	 ίδρυση,	 λειτουργία	 και	 την	 ανάληψη	 συνέχισης	 λειτουργίας	

Μονάδων	 Ψυχικής	 Υγείας	 που	 έχουν	 τη	 μορφή	 ΝΠΙΔ	 και	 της	 παρέχεται	 η	

δυνατότητα	 παροχής	 φροντίδας	 υγείας,	 ιατροφαρμακευτικής	 περίθαλψης,	

ψυχοκοινωνικής	 διάγνωσης	 και	 στήριξης	 των	 προσώπων	 που	 διαβιούν	 στα	

Προαναχωρησιακά	 Κέντρα	 Κράτησης	 Αλλοδαπών,	 καθώς	 και	 στα	 Κέντρα	 Πρώτης	

Υποδοχής	 και	 Ταυτοποίησης	 και	 στις	 Δομές	 Φιλοξενίας	 αιτούντων	 άσυλο	 ή	

υπηκόων	 τρίτων	 χωρών,	 ενώ	 παράλληλα	 έχει	 αρμοδιότητα	 συντονισμού	 και	

χρηματοδοτούμενων	 από	 την	 ΕΕ	 προγραμμάτων	 στους	 τομείς	 του	 Ασύλου,	 της	

Μετανάστευσης	 και	 της	 Ένταξης	 και	 δύνανται	 να	 της	ανατεθούν	 οι	 αρμοδιότητες	

υπογραφής	συμβάσεων	με	κεντρικές	ή	αποκεντρωμένες	υπηρεσίες	υπουργείων	ή	

με	 νομικά	 πρόσωπα	 του	 ευρύτερου	 δημόσιου	 τομέα	 για	 την	 υλοποίηση	 των	

ανωτέρω	δράσεων,	οι	οποίες	συγχρηματοδοτούνται	από	Ευρωπαϊκά	Προγράμματα.	



 
 

		 Εκφράζουμε	 ιδιαιτέρως	 την	αντίθεσή	μας	 και	 την	διαμαρτυρία	μας	στην	

παραχώρηση	 της	 αρμοδιότητας	 επιμόρφωσης	 του	 νοσηλευτικού	 προσωπικού	

που	 εργάζεται	 στον	 ευρύτερο	 τομέα	 της	 υγείας	 στην	 ΑΕΜΥ	 ΑΕ,	 με	 δυνατότητα	

ίδρυσης	 ή	 συμμετοχής	 με	 	 οποιαδήποτε	 ιδιότητα,	 και	 λειτουργίας	 	 Κέντρων	 Δια	

Βίου	Μάθησης	Επιπέδου	Δύο	(Κε.Δι.Βι.Μ2).	

	 	Εν	 προκειμένω	 αιτούμαστε	 επικουρικώς,	 σε	 περίπτωση	 μη	 απαλοιφής	

του	 άρθρου,	 την	 προσθήκη	 της	 πρότασης,	 του	 νοσηλευτικού	 προσωπικού	

‘’εξαιρουμένων	των	Νοσηλευτών’’.	

	 	

	 	Επί	 του	 άρθρου	 52-	 Θέματα	 Εθνικού	 Οργανισμού	 Μεταμοσχεύσεων	

(ΕΟΜ)	

		 Προτείνουμε	 την	 προσθήκη	 τρίτης	 παραγράφου,	 κατά	 την	 οποία	

«η	περίπτωση	 ια΄	 της	 παραγράφου	 1	 του	 άρθρου	 25	 του	 Νόμου	 3984/2011	

τροποποιείται	 ως	 εξής:	 ια.	 Έναν	 εκπρόσωπο	 της	 Ένωσης	 Νοσηλευτών	 –	

Νοσηλευτριών	Ελλάδος».	

	

	 Επί	του	άρθρου	56-	Πανελλήνιος	Σύλλογος	Φυσικοθεραπευτών	

Προτείνεται	η	εισαγωγή	διατάξεων	ως	εξής	:	

Α.	«Στο	τέλος	της	παραγράφου	5	του	άρθρου	9	του	Νόμου	3252/2004	προστίθεται	

εδάφιο	ως	 εξής	 :	 Προσλαμβάνει	 προσωπικό	 για	 την	 κάλυψη	 των	 λειτουργικών	

αναγκών	της	ΕΝΕ».		

Β.	«Στο	 τέλος	 του	άρθρου	34	 του	Νόμου	3252/2004	προστίθεται	παράγραφος	3	

ως	εξής:	 Για	 την	πλήρωση	των	θέσεων	 του	παρόντος	άρθρου	η	ΕΝΕ	δύναται	να	

προσλαμβάνει	 προσωπικό	 με	 σχέση	 εργασίας	 ιδιωτικού	 δικαίου	 αορίστου	

χρόνου».	

	

	
Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ε.Ν.Ε	

	
	

									Πρόεδρος																																																																													Ο	Γεν.	Γραμματέας	
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