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Χορήγηση ειδικής άδειας 22 ημερών 
σε γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.

HΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της 
ότι τροποποιήθηκε το άρθρο 50 παρ. 3 του Υπαλληλικού 
Κώδικά που προβλέπει χορήγηση ειδικής άδειας έως εί-
κοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο σε υπαλλήλους 
που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από 
νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή 
χρήζει περιοδικής νοσηλείας.

Η άδεια αυτή χορηγείται πλέον και σε υπαλλήλους με ενήλικα ή 
ανήλικα τέκνα που πάσχουν από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή.
Σχετικώς εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/94/οικ.27322/8-8-2017 
εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία ανα-
φέρει: «Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η ειδική άδεια των είκοσι 
δύο (22) ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους με τέκνα που 

πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά 
είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται. Με το νέο νομικό 
καθεστώς αναγνωρίζεται στους γονείς ατόμων με Δ.Α.Δ. ένα δικαίω-
μα που τους παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουν τη φροντίδα που 
απαιτείται στα τέκνα τους.

Η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών χορηγεί-
ται στους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. 
κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέ-
ντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου. Η 
άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα χρήζουν ή όχι 
περιοδικής νοσηλείας, συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση υγει-
ονομικής επιτροπής. Για τη χορήγηση της άδειας σε υπαλλήλους που 
έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. απαιτείται υπεύθυ-
νη δήλωση του υπαλλήλου ότι το τέκνο δεν εργάζεται.»
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Παρέμβαση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για την 
άνιση μεταχείριση των Νοσηλευτών που εργάζονται σε 

ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ και άλλους φορείς που έχουν δημιουργηθεί 
και λειτουργούν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης στην Ελλάδα

ΗΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, επαγγελματικό επιμελητήριο των 
Νοσηλευτών της χώρας και θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαι-
ωμάτων τους καταγγέλλει την άνιση μεταχείριση των Νοσηλευτών 
που εργάζονται σε ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ και άλλους φορείς που έχουν δη-
μιουργηθεί και λειτουργούν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρ-
ρύθμισης στην Ελλάδα (και του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β’ Φάση) 
με κύριο σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του μοντέλου της κοι-
νοτικής φροντίδας της ψυχικής υγείας. Οι νοσηλευτές αυτοί, καίτοι 
έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο- Νόμος 4354/2015- στο οποίο 
ρητώς προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας, δεν λαμβάνουν το επίδομα αυτό, παρόλο που πλη-
ρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ειδικότερα:
Δυνάμει της υπ’ αριθ. οικ.2/16519/0022/24-2-2012  Κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης,  Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδεί-
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθορίστηκαν τα σχετικά με 
τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 
Στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής ορίζεται: « Καθορίζουμε το μηνιαίο 
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και 
δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α  ́σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Κατηγορία Β  ́σε εβδομήντα (70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ  ́σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.»

Στο άρθρο 2 προβλέπεται: «Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι κά-
τωθι ειδικότητες: α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, ερ-
γαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε 
ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθε-
νοφόρων-διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσο-
κομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνι-
κού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των 
Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία». 
Με τη θέση σε ισχύ της υπ’ αριθμ. 2/53212/0022/15-07-2014 ΦΕΚ Β 
2012/24-7-2014 Κοινής Απόφασης κατέστησαν δικαιούχοι του επι-
δόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας οι νοσηλευτές ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου- ΝΠΙΔ- των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ενώ με το άρθρο 98 του Νόμου 4483/2017 προβλέπεται: «1. Στους δι-
καιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 
όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 
226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 
4384/2016 (Α’ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαι-
ούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με 
τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύ-
ουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και 
οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορι-
σμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώ-
πων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες 
που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 2. Στην κα-
τηγορία Α’ συμπεριλαμβάνεται …. το νοσηλευτικό προσωπικό». Με τις 
παραπάνω πλέον πρόσφατες διατάξεις καθίσταται σαφές, ότι οι νο-
σηλευτές που απασχολούνται υφ’οιανδήποτε σχέση εργασίας και σε 
οποιονδήποτε φορέα – νομικό πρόσωπο που ανήκει σε ΟΤΑ δικαιού-
νται να λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Πάγια θέση της ΕΝΕ είναι ότι όλοι οι νοσηλευτές που ασκούν εν 
τοις πράγμασι το νοσηλευτικό επάγγελμα, παρέχοντας νοσηλεία σε 
ασθενείς, δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής απασχόλησης. Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική συνιστά 
δυσμενή διάκριση, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με θεμελιώδεις συ-
νταγματικούς κανόνες και δικαιώματα των εργαζομένων. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος: «Ο σεβασμός και η 
προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υπο-
χρέωση της Πολιτείας». Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.: «Οι Έλ-
ληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 
Συντ.: «Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κρά-
τος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των 
πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζομένου αγρο-
τικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από 
φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχό-
μενη εργασία ίσης αξίας». Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.: «Τα 
δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 
συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την 
εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να δια-
σφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δι-
καιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες 
προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύ-
νταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται 
είτε από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη 
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υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα η διαφορετική μεταχείρι-
ση ουσιωδώς ομοίων καταστάσεων, ακόμη και εάν αυτή προβλέπεται 
από πράξεις του Νομοθέτη ή της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης, δι-
ότι στην περίπτωση αυτή η δράση των εν λόγω οργάνων αντίκειται στο 
Σύνταγμα (ΣτΕ 2860/93 ΤοΣ 20.441, ΑΠ 423/92 ΕλΔ 35.1021, ΑΠ(Ολ) 
7/93 ΕΔΚΑ 36.164, ΑΠ(Ολ) 1/91 ΔΕΝ 47.87, ΑΠ(Ολ) 913/80 ΤοΣ 7.708), 
πλην αν η διαφορετική μεταχείριση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά επι-
βάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ 1661/1980, ΑΠ(Ολ) 
1336/85, ΑΠ 43/87, ΑΠ 5/82).

Η συνδρομή των λόγων δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν τη 
διαφορετική μεταχείριση υπόκειται στον έλεγχο των Δικαστηρίων, τα 
οποία, κατά πάγια νομολογία, κρίνοντας αντισυνταγματική την εξαίρε-
ση και εφόσον πρόκειται για παροχή προβλεπόμενη από το νόμο που 
καθιέρωσε την εξαίρεση, επιδικάζουν την παροχή και σε αυτούς οι 
οποίοι αυθαιρέτως εξαιρέθηκαν από την καταβολή της (ΑΠ 550/2001, 
ΑΠ 1542/2001 ΕΕργΔ 2002.363, ΑΠ 779/1999, ΟλΑΠ 15/1999 ΝοΒ 
2000.456, ΟλΑΠ 12/1997 ΝοΒ 1998.40, ΑΠ 456/1999 ΕλΔνη 1999.1726, 
ΑΠ 462/1999 ΕλΔνη 40.1727, ΣτΕ 466/1999, ΑΠ 1806/1986 ΕΔΚΑ 
1987.731). Με βάση τις ως άνω διατάξεις του εθνικού Συντάγματος, 
έχει παγιωθεί νομολογία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται δι-
αφορετική (δυσμενής) μεταχείριση εργαζομένων έναντι άλλων, οι 
οποίοι εργάζονται με όμοιους όρους και συνθήκες εργασίας (λ.χ. Α.Π. 
1666/2001, ΔΕΝ 2002.307, ΑΠ 635/1993, ΕΕΔ 1994.430, ΑΠ 211/1992, 
ΔΕΝ 1992.672).

Έτσι, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν απαγορεύει μόνο την άνιση με-
ταχείριση μεμονωμένων εργαζομένων, αλλά και την άνιση μεταχείρι-
ση κατηγοριών εργαζομένων (Λεβέντης, ΝοΒ 1992.53, Ζερδελής, Ατο-
μικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 190 και ΔΕΝ 1997.1313, Κουκιάδης, 
Ατομικές εργασιακές σχέσεις, σελ. 665, Γεωργιάδου, Η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων, σελ. 99). 

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι δεν μπορεί να 
γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς διάκρισης εις βάρος 
των νοσηλευτών που απασχολούνται σε ΑΜΚΕ και ΝΠΙΔ που λει-
τουργούν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, οι εργαζό-
μενοι των οποίων έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο και απα-
σχολούνται με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους συναδέρφους 
τους που αναφέρονται ρητώς στα προεκτεθέντα νομοθετήματα, στα 
οποία ο Νομοθέτης δεν ήταν αντικειμενικώς δυνατόν να προβλέ-
ψει όλες τις περιπτώσεις πραγματοποίησης νοσηλευτικών πράξε-

ων και παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών κατά πλήρη και διαρκή 
απασχόληση. Ομοίως δεν ήταν δυνατόν να απαριθμήσει όλους τους 

χώρους και τους φορείς όπου παρέχονται υπηρεσίας δημόσιας υγεί-

ας. Η απαρίθμηση, επομένως, των χώρων και των φορέων όπου πα-

ρέχονται οι πράξεις δεν είναι αποκλειστική αλλά πρέπει να θεωρη-

θεί ενδεικτική. Τις δε κατηγορίες υπαλλήλων των οικείων φορέων 

που ο Νομοθέτης ήθελε να αποκλείσει από την καταβολή του επι-

δόματος τις κατονόμασε ρητώς και με σαφήνεια. (άρθρο 5 της ΚΥΑ 

οικ.2/16519/0022/24-2-2012– που αποκλείει την καταβολή του επι-

δόματος στο διοικητικό προσωπικό). Αντίθετα δεν προέβη στον απο-

κλεισμό κατηγοριών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ή χώρων 

όπου παρέχονται τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

Επειδή βασικότερη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος εί-

ναι η «προσφορά της ανθυγιεινής εργασίας κατά πλήρη και αποκλει-

στική απασχόληση». Επειδή οι Νοσηλευτές των ΑΜΚΕ, ΝΠΙΔ και των 

λοιπών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ψυχιατρι-

κής μεταρρύθμισης   πραγματοποιούν κατά πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση, ήτοι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου εργασίας τους, νο-

σηλευτικές πράξεις, δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυ-
γιεινής εργασίας, το οποίο αποτελεί το αντιστάθμισμα για τους κιν-
δύνους στους οποίους εκτίθεται ο Νοσηλευτής και των πιθανών 
βλαβών της υγείας του. Επειδή από την ανάγκη σεβασμού και εφαρ-

μογής της αρχής της ισότητας και της ειδικότερης έκφανσης αυτής, 

που είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, επιβάλλεται 

η ίδια αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Σας καλούμε όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την 

άρση της ανισότητας και της ανεπίτρεπτης αδικίας εις βάρος των Νο-

σηλευτών και την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι-

εινής εργασίας σε όλους τους Νοσηλευτές που εργάζονται σε φορείς 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο της ψυχιατρικής με-

ταρρύθμισης, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του φορέα εργασί-

ας τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                                                   Αριστείδης Δάγλας
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Συμμετοχή της E.N.E. στη συνάντηση με την Ομάδα 
Εργασίας για την Επικαιροποίηση του Θεσμικού 
Πλαισίου της Ακούσιας Νοσηλείας και κατάθεση 
Υπομνήματος σχετικά με την προσεχή Νομοθετική 

Μεταρρύθμιση για την Ακούσια Νοσηλεία.

Αρχικά ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας καθηγητής κος Κοσμάτος 
αναφέρθηκε στους στόχους της νομοθετικής μεταρρύθμισης για την 
Ακούσια Νοσηλεία, επισημαίνοντας τα σοβαρά προβλήματα εφαρμο-
γής του Νόμου 2071/1992 στην πράξη. Κύριος στόχος της διαδικασί-
ας επικαιροποίησης της νομοθεσίας, πέραν της εναρμόνισης με το δί-
καιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή συμβατικά κείμενα για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ο περιορισμός των 
ακούσιων νοσηλειών, ο αριθμός των οποίων, κατά τα στοιχεία που πα-
ρέθεσε ο κος Χριστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και 
Εισαγγελέας Ακροάσεων, ανέρχεται μόνο για την Αθήνα (Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών) σε 3.000 ανά έτος (εκ των οποίων το 80% αφορά 
τους ίδιους ψυχικά πάσχοντες), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ει-
σαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς κας Σκαφιδά, ανέρχεται σε 50 ανά 
μήνα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αναφορά στην εισαγωγή του θεσμού 
της «αναγκαστικής περίθαλψης» και την πρόθεση θεσμοθέτησης της 
ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης στην Κοινότητα που θα αποτελεί 
τον κανόνα. Βασική κατευθυντήρια γραμμή της επικείμενης μεταρ-
ρύθμισης αποτελεί η αφαίρεση της «επικινδυνότητας» ως προϋπόθε-
σης για την ακούσια νοσηλεία. Ως επιπλέον στόχοι αναφέρθηκαν η 
θεσμοθέτηση – διορισμός ειδικού Εισαγγελέα και Δικαστή σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη για τις περιπτώσεις ψυχιατρικής περίθαλψης, ο προσδι-
ορισμός δικασίμου για την Ακούσια Νοσηλεία εντός δέκα ημερών και η 
πραγματοποίηση της δίκης στο χώρο νοσηλείας του ασθενή.

Οι αναφορές των συμμετεχόντων φορέων εστιάστηκαν κυρίως στο 
πρόβλημα της «μεταφοράς» των ασθενών προς τις Δομές παροχής 
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Τοποθετήθηκαν με τη σειρά τους οι εκ-
προσωπούντες το ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ που αναφέρθηκαν στα σο-
βαρότατα πρακτικά προβλήματα, τα οποία και προκύπτουν κατά τη 
«μεταφορά» των ψυχικά πασχόντων πολιτών προς εκτέλεση της ει-
σαγγελικής παραγγελίας. Από το Συντονιστή Διευθυντή της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ επισημάνθηκε το πολύ σημαντικό στοιχείο της 
έλλειψης ασθενοφόρων (στο λεκανοπέδιο Αττικής σε υπηρεσία βρί-

σκονται 70 σε σύνολο 105 οχημάτων), στην έλλειψη εκπαίδευσης αντι-
μετώπισης των ασθενών από τα πληρώματα των ασθενοφόρων και 
στο ηθικό δίλημμα παρέμβασης μεταξύ επείγουσας προνοσοκομει-
ακής παρέμβασης (τροχαίο ατύχημα κλπ) και διακομιδής ψυχικά πά-
σχοντα για εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, στην πολύ συχνή πε-
ρίπτωση ανεπάρκειας των οχημάτων.

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε ως πρόταση η 
άμεση απεμπλοκή των περιπολικών οχημάτων από τις διακομιδές 
ασθενών, ενώ προτάθηκε η επικουρική συνδρομή των αστυνομικών 
υπηρεσιών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στη συνέχεια πραγ-
ματοποιήθηκε παρουσίαση των προτάσεων από εκπροσώπους των 
φορέων Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι ανέδειξαν την καθημερινή πραγ-
ματικότητα της ακούσιας νοσηλείας ολιστικά, τόσο σε επίπεδο επαγ-
γελματιών ψυχικής υγείας, όσο και σε επίπεδο ληπτών υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας.

Επισημάνθηκε η μη εισέτι εφαρμογή της τομεοποίησης στο χώρο της 
ψυχικής υγείας, η έλλειψη δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής 
Υγείας και διασύνδεσης των δομών ψυχικής υγείας αλλά και η υπο-
στελέχωση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και η έλλειψη 
εκπαίδευσης στη διαχείριση ψυχικά πασχόντων από τους εμπλεκό-
μενους φορείς, τα οποία συμβάλλουν στην κατάχρηση των ψυχοθε-
ραπευτικών μεθόδων.

Τονίστηκε η ανάγκη άμεσης λειτουργίας της Κοινοτικής Ψυχιατρικής 
(80% των ψυχικά πασχόντων εμφανίζει υποτροπή σε διάστημα πεντα-
ετίας). Τέλος, υποβλήθηκε πρόταση για τη συμμετοχή του οικογενεια-
κού ιατρού στην εκτίμηση της κατάστασης των ψυχικά πασχόντων και 
ζητήθηκε η λήψη νομοθετικής μέριμνας για την προστασία των δικαι-
ωμάτων των ψυχικά πασχόντων και ιδίως των εκουσίως νοσηλευομέ-
νων διεγερτικών ασθενών και τέθηκε το ζήτημα της μετατροπής της 
εκούσιας νοσηλείας σε ακούσια.

Εκπρόσωποι φορέων της Παιδοψυχιατρικής αναφέρθηκαν στην πλή-

Στις 10/1/2018 μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την 
ακούσια νοσηλεία, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας σύσκεψη φορέων Ψυχικής Υγεί-
ας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης. Σ
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ρη έλλειψη παιδοψυχιατρικών δομών και υπηρεσιών ψυχιατρικής 
εφήβων, οι οποίες επιδεινώνουν την υφιστάμενη «προβληματική» κα-
τάσταση. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν οι παρεμβάσεις των Οργανώσε-
ων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι επεσήμαναν την έλ-
λειψη παρακολούθησης της θεραπείας τους κατά την εκτέλεση της 
ακούσιας νοσηλείας και το πρόβλημα της εκτέλεσης της εισαγγελικής 
παραγγελίας και του ορισμού δικασίμου από χρονικής άποψης, ιδίως 
σε περιπτώσεις κατάχρησης του θεσμού από το οικογενειακό περι-
βάλλον του πάσχοντα. Ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις τους οι προ-
σκληθέντες φορείς, έθεσαν το ζήτημα της εφαρμογής της «Ψυχιατρι-
κής Διαθήκης», κατά την οποία ο ψυχικά πάσχων θα έχει το δικαίωμα 
να εκδηλώνει την επιθυμία του για τον τρόπο νοσηλείας του σε περί-
πτωση υποτροπής. Επίσης ζητήθηκε η λειτουργία περισσότερων δο-
μών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ιδίως εκτός των μεγάλων αστι-
κών κέντρων. 

Κατά την παρέμβαση- τοποθέτηση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, πραγματοποιήθηκε αναλυτική αναφορά στα πρακτικά προβλή-
ματα εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ακούσια 
νοσηλεία, ιδίως αναφορικά με την άκρως αναξιοπρεπή και παραβι-
άζουσα τα ανθρώπινα δικαιώματα «μεταφορά» των ψυχικά ασθενών 
για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, παραδοχή όλων ανε-
ξαιρέτως των εμπλεκόμενων φορέων.

Επισημάνθηκε η απουσία κατάλληλων δομών ψυχικής υγείας, ιδίως 
σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, η τεράστια έλ-
λειψη Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και το μη ασφαλές περιβάλλον 

περίθαλψης των ψυχικά πασχόντων, με δυσμενείς συνέπειες τόσο για 
τους θεραπευόμενους, όσο και τους νοσηλευτές. Ακολούθως, προ-
τάθηκε η συνδρομή της ΕΝΕ, δια του Τομέα Ψυχικής Υγείας, σε κάθε 
ζήτημα σχετικό με την εκπαίδευση του προσωπικού των εμπλεκόμε-
νων φορέων στη διαχείριση της κρίσης και στην εφαρμογή τεχνικών 
αποκλιμάκωσης στην Κοινότητα. Την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
εκπροσώπησαν ο κ. Αβραμίδης Γεώργιος (Οργανωτικός Γραμματέας 
Κεντρικής Διοικήσης Ε.Ν.Ε., Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Αττικής), η κα Μούγια Βασιλική (Μέλος 1ου Περιφερεια-
κού Τμήματος Ε.Ν.Ε., Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ψυχια-
τρικό Νοσοκομείο Αττικής), η κα Παπαγεωργίου Ελένη (Νομική Σύμ-
βουλος Ε.Ν.Ε.) και ο κ. Πολυκανδριώτης Τζαννής (Μέλος Κεντρικής 
Διοίκησης Ε.Ν.Ε., Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικό Νοσοκο-
μείο Αττικής). 

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Ομάδας επεσήμανε ότι 
πρωταρχικός σκοπός του Υπουργείου Υγείας είναι η προστασία της 
ευάλωτης ομάδας των ασθενών που υποφέρουν από ψυχικές δια-
ταραχές και προέτρεψε τους παριστάμενους φορείς στην κατάθεση 
υπομνημάτων με τις απόψεις τους, και στη συμμετοχή τους στην επι-
κείμενη διαβούλευση του σχεδίου Νόμου για την ακούσια νοσηλεία. 
Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ομάδας Εργασίας, η Ένωση Νο-
σηλευτών Ελλάδος κατέθεσε άμεσα το σχετικό υπόμνημα, με όλες τις 
προτάσεις της σχετικά με τη νομοθετική μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία, ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τη δι-
αμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης Νόμου.
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Διαμαρτυρία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για 
τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό των Νοσηλευτών 
από την Επιτροπή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) 

OΌπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθ. A1β/Γ.Π. οικ.593/29-12-2017 
απόφασής σας, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Μονάδων Εντατικής Θερα-
πείας στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) με έργο: 1. την εκπό-
νηση σχεδίου εκπαίδευσης ιατρών στις Μ.Ε.Θ. 2. την εκπόνηση σχεδί-
ου εκπαίδευσης νοσηλευτριών στις Μ.Ε.Θ. 3. Την οργάνωση Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας. 4. τη γνωμοδότηση στην Εκτελεστική Επιτροπή 
του Κε.Σ.Υ. επί της σκοπιμότητας ιδρύσεως, λειτουργίας και χωροτα-
ξικής κατανομής των Μ.Ε.Θ. καθώς και επί παντός ερωτήματος σχετι-
ζομένου με το σκοπό της Επιτροπής.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι μέλη της Επιτροπής αυτής, χωρίς ανα-
πληρωτές, ορίστηκαν αποκλειστικά και μόνο ιατροί. Η απόφαση αυτή 
παραγνωρίζει στην πράξη το γεγονός της άμεσης εμπλοκής και ενερ-
γού συμμετοχής των Νοσηλευτών (και άλλων επαγγελματιών υγείας) 
στη λειτουργία των ΜΕΘ και εμφανίζεται αδικαιολογήτως και παρω-
χημένως «ιατροκεντρική» αλλά και μη λαμβάνουσα υπόψιν το ότι στο 
χώρο της υγείας εξ ορισμού να γίνεται λόγος και για συλλειτουργούς 
και συνοδοιπόρους που συνυπηρετούν τον ασθενή. Ο ρόλος των Νο-
σηλευτών στις ΜΕΘ είναι ιδιαιτέρως σημαντικός και η μη συμμετοχή 
τους στην ανωτέρω Επιτροπή, πέραν του ότι αποτελεί μη αναγνώριση 
του έργου τους και υποβιβασμό του επαγγέλματός τους, είναι και επι-
βλαβής για το έργο της Επιτροπής, καθώς θα ελλείπει η εμπειρία και 
τεχνογνωσία των εκπροσώπων ενός εκ των κλάδων των Επιστημόνων 
που εργάζονται και μάχονται καθημερινά στις ΜΕΘ και δύνανται να 
συνεισφέρουν τα μέγιστα στους σκοπούς της Επιτροπής. Επιπροσθέ-

τως, είναι αν μη τι άλλο αντιφατικό ένας από τους βασικούς σκοπούς 

της Επιτροπής να είναι η εκπαίδευση νοσηλευτών (όχι μόνο νοσηλευ-

τριών) στις ΜΕΘ και στην Επιτροπή που θα εκπονήσει το οικείο σχέδιο 

εκπαίδευσής τους, να μη μετέχει ούτε ένας Νοσηλευτής.

Επειδή η αμφισβήτηση του ρόλου των λοιπών- πλην ιατρών- επιστη-

μόνων υγείας αποτελεί αμφισβήτηση του ίδιου του συστήματος υγεί-

ας, το οποίο είναι αδύνατον να λειτουργήσει αν ελλείπουν κάποια κομ-

μάτια του. Επειδή ο μη ορισμός Νοσηλευτών ως μελών της Επιτροπής 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-

ας (ΚΕ.Σ.Υ.) αποτελεί αδικαιολόγητο υποβιβασμό του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος και του επιστημονικού ρόλου των Νοσηλευτών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διαμαρτυρόμενοι για τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό των Νοσηλευτών 

από την ανωτέρω Επιτροπή, σας καλούμε όπως προβείτε στη μεταρ-

ρύθμιση της ανωτέρω απόφασης επί τω τέλει όπως σε αυτή συμμε-

τέχει Νοσηλευτής ΜΕΘ, κατόπιν εισήγησης της Ένωσης Νοσηλευτών 

Ελλάδος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                  Αριστείδης Δάγλας
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Aπολογισμός της συνάντησης Κεντρικής 
Διοίκησης Ένωσης Νοσηλευτών 

Ελλάδος με την Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπουργείου Υγείας  

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα. Κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης υπήρξε εποικοδομητικός διάλογος και σύμπνοια 
απόψεων, σχετικά με τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους 
Νοσηλευτές των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων. Στην συνά-
ντηση ήταν επίσης παρούσες από το Υπουργείο η κα Χρυσάνθη Μπα-
ρώ Τμηματάρχης και η κα Μαλαματένια Νικολάου στέλεχος του Τμή-
ματος Νοσηλευτών της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο παρέδωσε στην κα Παπανότη υπομνήματα σχετικά με:

•Την Εκπαίδευση των Νοσηλευτών και των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
•Τη Δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών ΕΣΥ.
•Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Νοσηλευτών.
•Το Καθηκοντολόγιο Νοσηλευτικού Προσωπικού των Νοσοκομείων 
  και των Λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ.
•Τη Θέσπιση Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων.
•Τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες.
•Τη Μοριοδότηση της Νοσηλευτικής Ειδικότητας
  κατά τη διαδικασία των Κρίσεων.
•Το Ειδικό Σύστημα Αξιολόγησης για τους Νοσηλευτές.
•Το Θεσμό του Εφημερεύοντος Νοσηλευτή.
•Την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών ΠΦΥ και το ρόλο
  του Κοινοτικού Νοσηλευτή.
•Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της ΠΦΥ
  και το ρόλο του Κοινοτικού Νοσηλευτή.
•Την άσκηση Ιδιωτικού Έργου και τις Προδιαγραφές οικήματος και 
  εξοπλισμού για τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελματικού 
  καταστήματος Νοσηλευτών.
•Την παρασκευή των Κυτταροστατικών Φαρμάκων στα Νοσοκομεία.
•Τις ενταγμένες δράσεις της ΕΝΕ στα Ευρωπαϊκά στα Τομεακά Επι-
χειρησιακά Προγράμματα (Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ).

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ευρεία συζήτηση σχετικά με το Κε-

ντρικό Συμβούλιο Υγείας, το θεσμό του «Εφημερεύοντα Νοσηλευτή», 

το θεσμό του «Επικουρικού Νοσηλευτή», την επαγγελματική αποκα-

τάσταση των άνεργων νοσηλευτών, τις μαζικές αποχωρήσεις νέων νο-

σηλευτών σε χώρες του εξωτερικού, την έλλειψη εκπροσώπησης των 

νοσηλευτών στις επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, την αξιοποίηση 

της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στις κρίσεις Προϊστα-

μένων και άλλα σημαντικά ζητήματα.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. έθεσε το Επιμελητήριο 

στη διάθεση της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής για στενή συνεργασία, με 

κοινό σκοπό την πολύπλευρη και ολιστική ανάπτυξη του Νοσηλευ-

τικού επαγγέλματος, ενώ δεσμέυτηκε να καταθέσει εκ νέου όλα τα 

προαναφερόμενα υπομνήματα στο Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμ-

βνομένου και του υπομνήματος σχετικά με τη στελέχωση των Νο-

σοκομείων. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας 

κατανόησης και κοινού οράματος ως προς την ανάπτυξη του νοση-

λευτικού επαγγέλματος, προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη 

σημερινή συνάντηση και ευελπιστεί να συνεχιστεί η άψογη συνεργα-

σία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                   Αριστείδης Δάγλας

Στις 11/01/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νο-
σηλευτών Ελλάδος με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας κα 
Βασιλική Παπανότη. Σ
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Συνάντηση της Ε.Ν.Ε. με τον Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα του  Υπουργείου Υγείας
για Θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
κ. Σταμάτη Βαρδαρό

Τ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), συ-
ναντήθηκαν στις 22/01/2018, με τον Ανα-
πληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρό.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ε.Ν.Ε., 
με σκοπό την παράθεση των θέσεων του Επιμελητηρίου σχετι-
κά με την ανάπτυξη – οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (Π.Φ.Υ.), τη θέση, το παρεχόμενο έργο, την εκπαίδευση 
(προπτυχιακό επίπεδο, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 
διδακτορικοί τίτλοι, νοσηλευτική ειδικότητα κοινοτικής νοση-
λευτικής), αλλά και την περαιτέρω αξιοποίηση των κοινοτικών 
νοσηλευτών στις δομές και υπηρεσίες της Π.Φ.Υ., καθώς και 
για τον ενεργό ρόλο τους, στη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων 
Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματο-
ποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων και οι δύο πλευρές παρουσία-
σαν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους, σχετικά με την 
ανοικοδόμηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και 
των Τοπικών Ομάδων Υγείας. 

Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου παρέδωσαν στον κ. Βαρδα-
ρό, υπομνήματα σχετικά με τις θέσεις της Ε.Ν.Ε. σε ότι αφορά 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το ρόλο του κοινοτικού 
νοσηλευτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Επίσης ο Ανα-
πληρωτής Γενικός Γραμματέας ενημερώθηκε για τα προγράμ-
ματα Κοινοτικής Νοσηλευτικής, τα οποία έχουν πραγματοποι-
ηθεί από την Ε.Ν.Ε., καθώς και για προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. τα 
οποία θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον και θα αφορούν 
την εκπαίδευση νοσηλευτών (άνεργους νοσηλευτές, νοσηλευ-
τές εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και εργαζόμενους νοση-
λευτές του ιδιωτικού τομέα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων), στην Π.Φ.Υ. και την Κοινοτική Νοσηλευτική, με ιδιαίτερη 
αναφορά στο πρόγραμμα Erasmus: ENhANCE “EuropeanN 
curriculum for fAmily aNd Community nurse”. Αξιοσημείωτη 
δε, ήταν η αναφορά στον θεσμό του Οικογενειακού Κοινοτικού 
Νοσηλευτή αλλά και στη λειτουργία των Ιδιωτικών Νοσηλευτη-
ρίων από την πλευρά της Ε.Ν.Ε., τα οποία έλαβαν θετικά σχόλια 

και κατανόηση ως προς την αναγκαιότητα της άμεσης εφαρμο-
γής τους, ώστε να αυξήσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσι-
ών Π.Φ.Υ., να στηρίξουν την εφαρμογή της Π.Φ.Υ. στο Ε.Σ.Υ. και 
να αναβαθμίσουν – θεμελιώσουν το ρόλο του Κοινοτικού Νο-
σηλευτή. Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. έθεσε το 
Επιμελητήριο στη διάθεση της Διεύθυνσης Π.Φ.Υ. για στενή συ-
νεργασία, με κοινό σκοπό την πολύπλευρη και ολιστική ανάπτυ-
ξη της Π.Φ.Υ., την εύρυθμη λειτουργία των ΤΟ.Μ.Υ και του ανα-
βαθμισμένου ρόλου του κοινοτικού νοσηλευτή. Αναλυτικότερα 
τα υπομνήματα, τα οποία κατατέθηκαν ήταν τα εξής:

•Πρόταση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ΠΦΥ και για το 
ρόλο του Κοινοτικού Νοσηλευτή.
•Εισήγηση προτάσεων για την ανάπτυξη της οργάνωσης της 
ΠΦΥ μέσω Το.Μ.Υ. και την ανάδειξη του Κοινοτικού Νοσηλευτή.
•Άσκηση Ιδιωτικού Έργου και τις Προδιαγραφές οικήματος και 
εξοπλισμού για τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελματι-
κού καταστήματος Νοσηλευτών.
•Επαγγελματικά Δικαιώματα των Νοσηλευτών.
•Καθηκοντολόγιο Νοσηλευτικού Προσωπικού των Νοσοκομεί-
ων και των Λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ.
•Νοσηλευτικές Ειδικότητες.
•Ενταγμένες δράσεις της ΕΝΕ στα Ευρωπαϊκά στα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ).

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας κατανό-
ησης και συνεργασίας, υπήρξε εποικοδομητικός διάλογος και 
σύμπνοια απόψεων. Τέλος στην συνάντηση, ήταν παρόντες και 
μέλη από τον Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας της Ε.Ν.Ε., όπου συμμετείχαν στον πα-
ραγωγικό διάλογο. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος χαιρετίζει 
τη σημερινή συνάντηση και ευελπιστεί στη συνέχεια της άψο-
γης συνεργασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                                      Αριστείδης Δάγλας
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Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ERASMUS: ENhANCE 
“EuropeanN curriculum for fAmily 

aNd Community nurse”

ΗΗ Ε.Ν.Ε., μαζί με τα ΤΕΙ της Θεσσαλίας και της 
Κρήτης, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο πρό-
γραμμα ENhANCE “EuropeanN curriculum 
for fAmily aNd Community nurse” του 
ERASMUS.

Πρόκειται για πρόγραμμα LOT 2 (σχεδιασμός και παράδο-
ση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), διάρκειας 3 
ετών. Σε αυτό συμμετέχουν 6 χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα, η Ιτα-
λία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Φινλανδία. Το 
πρόγραμμα αναφέρεται στις σύγχρονες προκλήσεις της επο-
χής, όπως η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού, 
η αναγκαιότητα πρόληψης των ασθενειών και η χρηστικότη-
τα της έγκαιρης διάγνωσης, δίνοντας έμφαση στην Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας και συγκεκριμένα στην εξέχουσα θέση που 
πρέπει να κατέχει η φροντίδα υγείας στην Οικογένεια και στην 
Κοινότητα. Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να αποτυ-
πώσει την υφιστάμενη κατάσταση των δεξιοτήτων που προσφέ-
ρονται στους νοσηλευτές και αυτών που πραγματικά απαιτού-
νται να διαθέτουν, εφαρμόζοντας καινοτόμα μοντέλα φροντίδας 
υγείας επικεντρωμένα στην ΠΦΥ, δηλαδή:

1) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εξειδίκευσης Οικογενειακής και Κοι-
νοτικής Νοσηλευτικής των νοσηλευτών που απασχολούνται 
στην Π.Φ.Υ.
2) Η αποτύπωση ενός Επαγγελματικού Προφίλ αναφοράς του 
Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή της Ε.Ε.
3) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων 

σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οικογε-
νειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, βασισμένα στον ΠΟΥ και 
στις συστάσεις της Ε.Ε.
4) Η ενίσχυση της μετάβασης από το παλιό μοντέλο Π.Φ.Υ. στο 
προτεινόμενο καινοτόμο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστούν 3 εθνικά πιλοτικά προγράμ-
ματα, τα οποία θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα, στη Φινλανδία και 
στην Ιταλία ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ειδι-
κότερα στην Ελλάδα, θα υλοποιηθούν 3 πιλοτικά προγράμμα-
τα περιλαμβάνοντας 3 κατηγορίες καταρτιζομένων (άνεργους 
νοσηλευτές, νοσηλευτές εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, και 
τέλος εργαζόμενους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα και των 
ΜΚΟ). Κάθε πιλοτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 250 ωρών 
και σ’ αυτό θα συμμετέχουν 40 καταρτιζόμενοι. Το πρόγραμ-
μα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα οδηγεί στην 
απόκτηση πιστοποιητικού δια βίου μάθησης, επιπέδου μεταξύ 
της βαθμίδας 6 και 7 (ορίζοντας ως βαθμίδα 6, το επίπεδο ολο-
κλήρωσης προπτυχιακών σπουδών).

Η Ε.Ν.Ε., τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο προσπαθεί 
συνεχώς να βελτιώνει το επιστημονικό και επαγγελματικό προ-
φίλ των μελών της, επισημαίνοντας ότι δύναται να συνεπικου-
ρήσει τις προσπάθειες της Πολιτείας για τη βελτίωση της δημό-
σιας υγείας, αρκεί να της ζητηθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                                          Αριστείδης Δάγλας
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Συμμετοχή της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος στην Επετειακή Εκδήλωση 
για τα 100 χρόνια του Υπουργείου 

Υγείας (1917-2017)

ΗΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), κατόπιν προσκλήσε-
ως, παρευρέθηκε στην επετειακή εκδήλωση του Υπουργείου 
Υγείας για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 31/01/2018, στην Αίθουσα «Δημήτρης Μη-
τρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Το Επιμελητήριο εκπροσώπησε το Μέλος της Κεντρικής Διοί-
κησης κ. Πολυκανδριώτης Τζαννής. Στην επετειακή εκδήλω-
ση συμμετείχαν μέλη της Κυβέρνησης, πρώην και νυν Βουλευ-
τές, καθώς και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και Συλλόγων από 
το χώρο της υγείας. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης προλόγισε ο δημοσιογράφος της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.), κος Χαρίτος Πά-
νος. Κατόπιν, απεύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρ-
νησης κ. Δραγάσακης Ιωάννης. Στη συνέχεια, πραγματοποιή-
θηκε παρουσίαση λευκώματος για την ιστορία του Υπουργείου 
Υγείας, με τίτλο: «ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1917 – 2017», από τον 
κ. Καφετζή Γεώργιο (Προϊστάμενος Τμήματος Υπουργείου Υγεί-
ας), το οποίο αναφερόταν σε πρόσωπα και γεγονότα, τα οποία 

καθόρισαν και εξέλιξαν το Υπουργείο Υγείας από την ίδρυσή 
του (1917), ως Υπουργείο Περιθάλψεως (πρώτος Υπουργός κ. 
Σπυρίδων Σίμος 1917 – 1920), έως τη σημερινή μορφή του. Ακο-
λούθησε η ομιλία του Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού Ανδρέα και η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συναυλία μελών της Εθνικής 
Ορχήστρας της Ε.Ρ.Τ.

Το Διοικητικό Συμβούλιου της Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει την εκδήλωση 
και ως συνοδοιπόρος στα 100 χρόνια της πορείας του Υπουρ-
γείου Υγείας, συνεχίζει αδιάκοπα να στηρίζει το Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας, μέσω των 40.000 νοσηλευτών, οι οποίοι υπηρετούν 
σε όλες τις υγειονομικές δομές και προσφέρουν με αυταπάρ-
νηση υψηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα σε όλους τους 
πολίτες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                                  Αριστείδης Δάγλας
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Σεμινάρια & Πιστοποίηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων Η/Υ (αναγνωρισμένα 
από το ΑΣΕΠ: Μεγάλη έκπτωση για 

τα μέλη της Ε.Ν.Ε.

ΗΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία 
με τα ΚΔΒΜ TASEIS, εξασφάλισε για όλα τα μέλη 
της Ένωσης καθώς και για τους συγγενείς τους 
1ου βαθμού, ειδική τιμή για ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ + ΠΙΣ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗ γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ η οποία 
αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, έναντι εξαιρετικά χαμη-
λού τιμήματος, που προσδιορίζεται στα 58 € ανά άτομο. Τα 
προγράμματα προετοιμάζουν για την απόκτηση της αναγνω-
ρισμένης από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτής από τον ΑΣΕΠ πι-
στοποίησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, συμμετέ-
χοντας σε εξετάσεις. 

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 Taseis υλοποιούν διαρκώς 
τμήματα MS Office τα οποία διεξάγονται σε πιστοποιημένες 
από τον ΕΟΠΠΕΠ αίθουσες του, στο κέντρο της Αθήνας (Αι-
όλου 72) και του Πειραιά (Διστόμου 7-9) αλλά και σε όλη 
την Ελλάδα μέσα από εκπαιδευτικές συνεργασίες. Κάθε κα-
ταρτιζόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί και μέσω πλατ-
φόρμας τηλεκατάρτισης, ένα μεικτό και ευέλικτο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στον ελεύθερο χρόνο του. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•Πακέτο BASIC: Word, Excel, Internet

•24 ώρες σε τάξη, μαθήματα και προσομοίωση.
•Πρόσβαση σε πλατφόρμα e-learning για παρακολούθηση 
μαθημάτων και εξάσκηση μέσω internet με προσωπικό κω-
δικό πρόσβασης ισχύος ενός (1) έτους.
•Εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς επιπλέον κόστος (εγκεκρι-
μένη από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).
•Δωρεάν επανεξέταση σε όλες τις ενότητες.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (οικονομικά τακτοποιημέ-
νων) μελών της ΕΝΕ και των φοιτητών της Νοσηλευτικής, 
θα στέλνονται στο info@enne.gr με την ένδειξη «πιστοποί-
ηση γνώσεων Η/Υ».

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, στόχος και μέλημα 
της ΕΝΕ, είναι να μπορέσουν τα μέλη και οι οικογένειές 
τους να αναπτύξουν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
στον χειρισμό καθημερινών εφαρμογών γραφείου (Word, 
Excel, Internet) και να αποκτήσουν μόρια για τις προκηρύ-
ξεις του ΑΣΕΠ και κάθε σχετική διαδικασία αξιολόγησης 
καθώς επίσης    να βελτιώσουν την θέση τους  στην  αγο-
ρά εργασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                           Αριστείδης Δάγλας
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις 
νοσηλευτών (Ιανουάριος 2018)

ΤΕ Νοσηλεύτρια ζητά αμοιβαία μετάθεση

από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης προς τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων,
Τηλέφωνο: 6939701292,

e-mail:eirini4ag@gmail.com

ΤΕ Νοσηλεύτρια από το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ζητά αμοιβαία για Κέντρα υγείας

Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης,
Τηλέφωνο: 6949134831

Νοσηλεύτρια ΤΕ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ζητά αμοιβαία

προς Νοσοκομεία Ημαθίας κ γύρω νομούς,
Τηλέφωνο: 6974591896

Νοσηλεύτρια ΤΕ από Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά

προς Γ.Ν.Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα»,
Τηλέφωνο:6971604965

Τ.Ε Νοσηλεύτρια από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη

για το Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, 
ηλέφωνο: 6938485445
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11ο Πανελλήνιο και 10ο Πανευρωπαϊκό 
Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο Β’ Ανακοίνωση Συνεδρίου Ε.Ν.Ε.

+ Έγκριση Ε.Ο.Φ. http://enne.gr/12477  

ΑΑνακοίνωση συμμετοχής φοιτητών:
Η λήξη της προθεσμίας για τη Δωρεάν συμμετοχή των Φοιτητών και των Άνεργων» Νοσηλευτών
στο 11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.,
αναδεικνύει το έντονο Επιστημονικό και Επαγγελματικό ενδιαφέρον των νέων Νοσηλευτών, καθώς έφτασαν τις 800.
Η νέα γενιά Νοσηλευτών δηλώνει δυναμικό παρόν στις εργασίες του Συνεδρίου.

Ανακοίνωση και Πληροφορίες Μετακίνησης – Συνέδριο Ε.Ν.Ε.:
Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων στο συνέδριο, η Γραμματεία της διοργανώτριας εταιρείας θα είναι στην διάθεση 
τους για την απρόσκοπτη μετακίνηση από και προς τη Ζάκυνθο. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης τόσο αε-
ροπορικώς όσο και οδικώς μέσω λεωφορείων. 

Αεροπορική Μετακίνηση:
Για τις ανάγκες μετακίνησης των συμμετεχόντων στο συνέδριο, διατίθεται πτήση Charter με προορισμό τη Ζάκυνθο από την Αθή-
να και την Θεσσαλονίκη. 

Οδική Μετακίνηση:
Δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης στους συμμετέχοντες και οδικώς, μέσω λεωφορείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε τους συνέδρους να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου είτε να επι-
σκεφθούν την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://enne2018.gr/
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