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Πρόδηλες παραβάσεις της νομοθεσίας στο Γ.Ν. Λάρισας - 
Υποτίμηση Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΜΜε αφορμή την αυτοδίκαιη και απολύτως νόμιμη επάνοδο της 
Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στη θέση της μετά από 
παραίτησή της κατά την εκλογική νομοθεσία και την άρνηση 
του Διοικητικού Διευθυντή να εγκρίνει την επανακαταβολή 
του επιδόματος θέσης ευθύνης, επί τη βάσει προσχηματικών 
και αυθαίρετων αιτιάσεων, ως το επαγγελματικό επιμελητήριο 
των Νοσηλευτών της χώρας και θεσμικό όργανο προάσπισης 
των δικαιωμάτων τους, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

I. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 1735/1987 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει: «5. Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, που 
παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα εκλο-
γική νομοθεσία, για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσ-
δήποτε εκλογές, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό 
υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης 
των εκλεγομένων ή, εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας 
τους για οποιονδήποτε λόγο. Η επάνοδος συντελείται, αυ-
τοδικαίως, με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης από τον 
ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία 
είχε παραιτηθεί. Αν η υπηρεσία αυτή δεν υφίσταται κατά το 
χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία 
όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκείνης. 
Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών 
μηνών από την ανακήρυξη των βουλευτών ή από τη λήξη, για 
οποιονδήποτε λόγο, της θητείας τους. Αν δεν υπάρχει κενή 
θέση, ο υπάλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και κατα-
λαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον 
κλάδο του…   6.  Η  υπηρεσιακή  κατάσταση  των  υπαλλήλων  
που  επανέρχονται  δεν επηρεάζεται από τη δραστηριότητα και 
τις γνώμες που εξέφρασαν κατά την προεκλογική περίοδο ή 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»

Από την ανωτέρω σαφή διάταξη και από τις εκδοθείσες σχετι-
κώς εγκυκλίους, συνάγεται με σαφήνεια το απόλυτο και ανα-
φαίρετο δικαίωμα του υπαλλήλου που παραιτήθηκε κατά την 
ειδική εκλογική νομοθεσία προκειμένου να είναι υποψήφι-
ος, να επανέλθει στη θέση από την οποία παραιτήθηκε, σε 
περίπτωση μη εκλογής του. Όταν ο υπάλληλος κατείχε θέση 
ευθύνης, επανέρχεται στη θέση ευθύνης αυτή.

Ορθώς, επομένως εξεδόθη η υπ’ αριθ. 15029/15-7-2019 
απόφαση του Διοικητή του ΓΝ Λάρισας και η κα Παληογιάν-
νη επανήλθε αυτοδικαίως στη θέση της Διευθύντριας Νο-
σηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ Λάρισας.

II. Παρά την νόμιμη και αυτοδίκαιη κατά το Νόμο επάνοδο της 
υπαλλήλου στα καθήκοντά της τα οποία ασκεί αδιαλείπτως 
και επιμελώς από την επάνοδό της στην Υπηρεσία, μας ανα-
φέρθηκε ότι ο Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας, ΙΣΟΤΙΜΟΣ 
ιεραρχικά με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, δεν 

προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, για την επανακαταβο-
λή του επιδόματος θέσης ευθύνης, παρόλο που έχει σχετική 
υποχρέωση ως εκκαθαριστής κατά τον κώδικα δημοσίου λο-
γιστικού

Οι σχετικές πράξεις και παραλείψεις είναι ακραία παράνομες 
και θεμελιώνουν σοβαρότατη πειθαρχική και ποινική ευθύνη. 
Ειδικότερα:

Α.  Καίτοι είναι αυτονόητο και γνωστό τοις πασι, ή τουλάχιστον 
έτσι έπρεπε να είναι, ιδίως στα υψηλά επίπεδα της διοικητικής 
ιεραρχίας- πρέπει να σας επισημάνουμε ότι οι διοικητικές 
πράξεις διέπονται από το τεκμήριο νομιμότητας και παρά-
γουν άπαντα τα έννομα αποτελέσματά τους από την έκδοσή 
τους.

Σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η ατομική 
διοικητική πράξη από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρω-
σή της με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη ή την ανά-
κληση ή την κατάργηση της και γενικά την παύση της ισχύος 
της, κατά οποιονδήποτε τρόπο, παράγει ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΝΟΜΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και έναντι των διοικητικών αρχών. Έτσι, βά-
σει του τεκμηρίου νομιμότητας η διοικητική πράξη δεσμεύει 
τόσο τη Διοίκηση όσο και τον διοικούμενο μέχρι την απαγγε-
λία της ακύρωσής της και την εξαφάνισή της από την έννομη 
τάξη. Παράλληλα, η διοικητική πράξη αναπτύσσει άμεση ισχύ.

Η εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης τέλος, συνίσταται στο 
ότι η συμπεριφορά που καθορίζει και η ρύθμιση την οποία 
θεσπίζει είναι υποχρεωτική ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ χωρίς 
άλλο, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται άλλη διαδικασία. Με άλλα 
λόγια, η εφαρμογή της (δηλαδή η παραγωγή εννόμων συνε-
πειών) είναι υποχρεωτική τόσο για τη Διοίκηση όσο και για 
τον διοικούμενο, ήδη από τη στιγμή της έκδοσής της, χωρίς 
να προϋποτίθεται η διαμεσολάβηση δικαστικής απόφασης ή 
άλλης διαδικασίας.

 Συνεπεία του τεκμηρίου νομιμότητος και της εκτελεστότητας 
των διοικητικών πράξεων, επομένως, είναι η επάνοδος της 
κας Παληογιάννη στη θέση της Διευθύντριας Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, με όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 
και  η αντίστοιχη υποχρέωση της Υπηρεσίας για την καταβολή 
του επιδόματος θέσης ευθύνης από την ημέρα της εκ νέου 
ανάληψης των καθηκόντων της.

Β. Σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με το επίδομα θέσης 
ευθύνης, αυτή συνδέεται άμεσα με την εν τοις πράγμασι 
άσκηση των οικείων καθηκόντων ευθύνης.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Νόμου 4354/2015: « 
Επίδομα θέσης ευθύνης. 1. Στους προϊσταμένους οργανικών 
μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά 
τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμί-
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δα θέσης, ως εξής:...αε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προ-
ϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων των μελών της κυβέρνη-
σης και των υφυπουργών, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ… 
2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόμα-
τος απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη 
διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για 
συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επί-
δομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί 
νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του 
δικαιούχου στα καθήκοντά του. 3. Στην περίπτωση κένωσης 
ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας το ως 
άνω επίδομα καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την 
έναρξη της αναπλήρωσης…»

Αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων αυτών δυνάμει 
τοποθέτησης μετά από διαδικασία κρίσεων, δυνάμει πράξης 
ανάθεσης ή εν τοις πράγμασι, από τις σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις, την νομολογία των δικαστηρίων και τις εκδοθείσες 
συναφώς εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων προκύπτει 
αδιαμφισβήτητα η εξάρτηση της καταβολής του επιδόματος 
θέσης ευθύνης από την εν τοις πράγμασι- defacto-άσκηση 
καθηκόντων προϊσταμένου από ορισμένο υπάλληλο, ανεξαρ-
τήτως του αν ο συγκεκριμένος υπάλληλος προήχθη σε προ-
ϊστάμενο κατόπιν τυπικής κρίσεως από το αρμόδιο όργανο 
(υπηρεσιακό συμβούλιο) ή αν απλώς του ανατέθηκαν τα κα-
θήκοντα προϊσταμένου με διοικητική πράξη.

Σε κάθε περίπτωση, η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων 
προϊσταμένου γεννά αυτομάτως αξίωση του υπαλλήλου για 
την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος θέσεως.

Από τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι η εν τοις πράγ-
μασι άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου συνεπάγεται αυτο-
μάτως υποχρέωση της Διοίκησης για την καταβολή του προ-
βλεπόμενου επιδόματος θέσης ευθύνης και μοριοδότηση του 
χρόνου άσκησης των καθηκόντων. 

Εφόσον η κα Παληογιάννη ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύ-
ντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, επομένως, δικαιούται να 
λαμβάνει το οικείο επίδομα θέσης ευθύνης και η αδικαιο-
λόγητη και αυθαίρετη μη καταβολή του είναι ακραία παρά-
νομη.

ΙΙΙ. Αναφορικά με τις εκδοθείσες αναφορικά με το ζήτημα της 
επανόδου στην Υπηρεσία εγκυκλίους και γνωμοδοτήσεις του 
ΝΣΚ, πρέπει να επισημάνουμε ότι άπασες κάνουν λόγο περί 
επιστροφής του υπαλλήλου  στη θέση που υπηρετούσε προ 
της παραίτησής του προκειμένου να ανακηρυχθεί υποψήφιος 
στις εκλογές.

Η δε υπ’ αριθ. 264/2004 γνωμοδότηση του ΝΣΚ αφορά απο-
κλειστικά το ειδικό θέμα της επανόδου εκπαιδευτικού σε 
θέση αιρετού μέλους συλλογικού οργάνου μετά την παραί-
τηση του λόγω υποψηφιότητάς του στις εκλογές και την αυ-
τοδίκαιη επανοδό του στην Υπηρεσία και έχει απαντήσει μόνο 
σε αυτό το συγκεκριμένο, πολύ ειδικό ερώτημα που ουδεμία 
απολύτως σχέση έχει με την περίπτωση της χορήγησης του 
επιδόματος θέσης ευθύνης στη Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας μετά την επάνοδό της στη θέση της και την εκ νέου 

ανάληψη και άσκηση των καθηκόντων της.

Σε κάθε περίπτωση το πολύ πρόσφατο  υπ΄αριθ. 125787/Ε3-
6-8-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με 
θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών-
υποψήφιων βουλευτών» δεν καταλείπει καμία αμφιβολία ως 
προς το παρωχημένο των απόψεων που εκφράζει η ανωτέ-
ρω γνωμοδότηση. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σχετικά με την επάνοδο στην υπηρεσία εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι παραι-
τήθηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 30 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/15-03-2012), 
προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές 
εκλογές, σας γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που 
δεν εξελέγησαν, επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπη-
ρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄/11-02-2004), καθώς και στο αξίωμα που κατείχαν 
πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης»

Επιπροσθέτως, η εκδοθείσα 13 έτη μετά και πολύ πιο πρό-
σφατη υπ’ αριθ. 96/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που κρίνει το 
απολύτως συναφές οικονομικής φύσης ζήτημα της καταβο-
λής της υπερβάλλουσας μείωσης σε υπάλληλο που επανήλ-
θε στην ενεργό υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των 
παρ. 5 και 5α του άρθρου 18 του ν.1735/1987 και της οποίας 
παραδόξως δεν γίνεται επίκληση, προφανώς λόγω του ότι το 
περιεχόμενο της δεν είναι «αρεστό» έκρινε ότι: στον υπάλληλο 
που παραιτήθηκε για να ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής 
και επανήλθε στην ενεργό υπηρεσία, θα πρέπει να του κατα-
βληθούν από την επαναφορά του οι αποδοχές που λάμβανε 
πριν την παραίτησή του.»

Επειδή η  αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την 
αρχή του κράτους δικαίου, συνεπάγεται ότι η διοίκηση λει-
τουργεί στο πλαίσιο των νόμων. Η Δημόσια Διοίκηση διέπε-
ται από τη θεμελιώδη αρχή της νομιμότητας και είναι ανεπί-
τρεπτη η κατά το δοκούν ερμηνεία σαφών κανόνων δικαίων.

Επειδή δεν υπάρχει καμία απολύτως νόμιμη αρμοδιότητα 
του Διοικητικού Διευθυντή Νοσοκομείου να αναστείλει στην 
πράξη την ισχύ νόμιμης διοικητικής πράξης, θέτοντας προ-
σκόμματα και απαιτώντας πρόσθετες διατυπώσεις για να την 
εφαρμόσει.

Επειδή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αποφαίνεται επί 
πολύ συγκεκριμένων ερωτημάτων και δεν είναι επιτρεπτή η 
αναλογική εφαρμογή των πορισμάτων του σε ανόμοιες και τε-
λείως διαφορετικές περιπτώσεις.

Επειδή η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 5 του Νόμου 1735/1987 
είναι απολύτως σαφής και η κα Παληογιάννη νομίμως επα-
νήλθε στη θέση και τα καθήκοντά της με την ανωτέρω από-
φαση Διοικητή.

Επειδή η πράξη επανόδου της υπαλλήλου στη θέση της εί-
ναι σε ισχύ και παράγει άπαντα τα έννομα αποτελέσματά της, 
είναι δε υποχρεωτική η συμμόρφωση με όσα προβλέπει και 
έχει δεσμευτική ισχύ για άπαντα τα όργανα της Διοίκησης, 
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χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες διατυπώσεις όπως γνωμο-
δοτήσεις ή αποστολή εγγράφων ερωτημάτων προς τα συναρ-
μόδια Υπουργεία προκειμένου να ισχύσει.

Επειδή η υπάλληλος ασκεί νομίμως τα καθήκοντα της ΔΝΥ 
και δικαιούται άνευ ετέρου το οικείο επίδομα θέσης ευθύνης.

Επειδή η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Διοίκησης 
και δη με πρόκληση οικονομικής ζημίας σε τρίτον στοιχειοθε-
τεί το σοβαρότατο πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα της παρά-
βασης καθήκοντος.

Επειδή είναι επιβεβλημένη η αποκατάσταση της νομιμό-
τητας και η ταυτόχρονη προάσπιση του θεσμού της Διευ-
θύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που είναι ισότιμη ιε-
ραρχικά με το Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας με μόνο 
Προϊστάμενο το Διοικητή του Νοσοκομείου.

Συνεπεία των ανωτέρω, διαμαρτυρόμενοι για την σοβαρή 
υποτίμηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και την πρόδηλη 
παραβίαση της Νομοθεσίας με την  επίκληση άσχετης με το 
ζήτημα γνωμοδότησης, παρά την εκπεφρασμένη σαφή άποψη 
της Διοίκησης και του ΝΣΚ σε πληθώρα εγκυκλίων και γνω-
μοδοτήσεων για την επιστροφή του υπαλλήλου στη θέση που 
κατείχε, με τις αποδοχές που λάμβανε προ της παραίτησής 
του, σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε αρμοδίως σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια για την άμεση αποκατάσταση της νο-
μιμότητας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο  Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος  Σκουτέλης Αριστείδης  Δάγλας

Αναφορικά με την υπ’ αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44338 απόφαση των 
Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ με θέμα: «Ενιαίο πλαίσιο ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας» ΦΕΚ 
Β 2289 2019, ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοση-
λευτών της χώρας και θεσμικό όργανο προάσπισης των δι-
καιωμάτων τους, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 4 της Απόφασης που προβλέπει τη σύσταση- στε-
λέχωση των ΚΨΥ αναφέρει:

«1. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας συνιστώνται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999, 
ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Νοσοκομείων.

2. Οι θέσεις του προσωπικού των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
συνιστώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 5 του ν. 2716/1999.

3. Η στελέχωση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ενηλίκων) για 
πληθυσμό ευθύνης 150.000 κατοίκων διαμορφώνεται ως 
εξής:- πέντε (5) Π.Ε. Ψυχιάτρων,- τέσσερις (4) Π.Ε. Ψυχολό-
γων,- ένας (1) Τ.Ε. Εργοθεραπευτών,- τρεις (3) Π.Ε. Κοινωνι-
κών Λειτουργών ή Τ.Ε.  Κοινωνικών Λειτουργών,- πέντε (5) 
Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας / Π.Ε. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 
ή Τ.Ε. Νοσηλευτικής, με εκπροσώπηση και των δύο ειδικοτή-
των, δύο (2) Π.Ε. Διοικητικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού 
και Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, ένας (1) Υ.Ε. Γενικών καθη-

κόντων.

Ειδικά στην περίπτωση που το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ανα-
πτύσσει και υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους, για πληθυσμό 
ευθύνης 250.000 κατοίκων η στελέχωσή του περιλαμβάνει, 
επιπροσθέτως των ανωτέρω: τρεις (3) Π.Ε. Ψυχιάτρων Παι-
διών και Εφήβων,- δύο (2) επιπλέον Π.Ε. Ψυχολόγων, δύο (2) 
επιπλέον Τ.Ε. Εργοθεραπευτών, δύο (2) επιπλέον Π.Ε. Κοινω-
νικών Λειτουργών ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών, έναν (1) 
επιπλέον Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας / Π.Ε. Δημόσιας και Κοι-
νοτικής Υγείας, δύο (2) Π.Ε. Λογοπεδικών ή Τ.Ε. Λογοθερα-
πευτών, έναν (1) Π.Ε. Ειδικών Παιδαγωγών.»

Ι. Στις ανωτέρω διατάξεις και αναφορικά με τους Νοσηλευ-
τές, τους οποίους εκπροσωπούμε, έχουν παρανόμως και 
αδικαιολογήτως αποκλειστεί οι Νοσηλευτές Π.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 
1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 
217/1985), «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώ-
νεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτρι-
ας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων 
νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως 
ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελ-
φών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχο-
λών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ. Η έννοια του 

Άνιση μεταχείριση Νοσηλευτών Π.Ε. 
- Παράνομη δυνατότητα στελέχωσης 

Κ.Ψ.Υ. χωρίς Νοσηλευτές

Α
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νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
149 διεθνή σύμβαση εργασίας».

Ήδη από το έτος 1985 επομένως, προβλέπεται η απονομή του 
ιδίου επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους απο-
φοίτους των Α.Ε.Ι., όσο και στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι.

Η δε υποχρέωση αμφοτέρων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. 
για την υποχρεωτική εγγραφή τους στον ίδιο επαγγελματικό 
σύλλογο, την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, δυνάμει των δι-
ατάξεων του Νόμου 3252/2004, αλλά και το ότι εξ απόψεως 
επαγγελματικών δικαιωμάτων και υπηρεσιακών καθηκόντων, 
υπάρχει σαφής ταύτιση μεταξύ των νοσηλευτών των κατηγο-
ριών Τ.Ε. και Π.Ε., καταδεικνύει σαφώς την ισότιμη νομοθε-
τική τους μεταχείριση.

Κατά συνέπεια, η εισαγωγή οιασδήποτε μορφής διακρίσεως 
μεταξύ των Νοσηλευτών Π.Ε.  και Τ.Ε. θεωρείται τουλάχιστον 
αδιανόητη ως αντιβαίνουσα την συνταγματική αρχή της ισό-
τητας, που επιτάσσει την ίση μεταχείριση των διοικουμένων 
εκείνων, που τελούν υπό τις αυτές συνθήκες.

Ο αδικαιολόγητος επομένως αποκλεισμός των Νοσηλευτών 
Π.Ε. από τη στελέχωση των Κ.Ψ.Υ., πέραν του κινδύνου που 
εγκυμονεί για τους ήδη υπηρετούντες στα Κ.Ψ.Υ. Νοσηλευ-
τές Π.Ε., συνιστά ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική διάκριση 
εις βάρος τους και είναι επιβεβλημένη η άμεση τροποποίηση 
των ανωτέρω διατάξεων με διόρθωση στο ορθό Νοσηλευτές 
Π.Ε. ή Τ.Ε.

ΙΙ. Αναφορικά με την στελέχωση των Κ.Ψ.Υ. με διαζευκτική 
επιλογή μεταξύ Νοσηλευτών, Επισκεπτών Υγείας και υπαλ-
λήλων Π.Ε. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και τη μη πρό-
βλεψη θέσεων Νοσηλευτών στην περίπτωση που το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας αναπτύσσει και υπηρεσίες για παιδιά και 
εφήβους, για πληθυσμό ευθύνης 250.000 κατοίκων, αυτές 
αντίκεινται ευθέως στα νομοθετικά κείμενα κατοχύρωσης των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων και καθηκόντων των κατηγορι-
ών των υπαλλήλων αυτών και στο άρθρο 30 του Υπαλληλικού 
Κώδικα που ορίζει ότι ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα του 
κλάδου ή της ειδικότητας του.

Παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά 
και τη δημόσια υγεία, καθώς νομιμοποιεί την παράνομη πραγ-
ματοποίηση νοσηλευτικών πράξεων από πρόσωπα που δεν 
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή κατά αντιποί-
ηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Ειδικότερα:

Στο άρθρο 3 της απόφασης προβλέπεται ότι : «Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας για ενήλικα άτο-
μα (18 ετών και άνω) είναι:…β. Υπηρεσίες έγκαιρης διάγνω-
σης και ολοκληρωμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης στην 
κοινότητα των ψυχικών διαταραχών, με έμφαση, ως προς το 
επείγον και την διεπιστημονικότητα, στις σοβαρές ψυχικές δι-
αταραχές. Οι υπηρεσίες αυτές γίνονται μέσα από τις κάτωθι 
δράσεις:… χορήγηση και παρακολούθηση της κατάλληλης 
φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοθεραπευτικής και ψυχοκοι-
νωνικής στήριξης του ψυχικά πάσχοντος και της οικογένειας 
του…- διαδικασίες εξασφάλισης του θεραπευτικού συνεχούς 

και της ολοκληρωμένης φροντίδας μέσα από την διασύνδε-
ση με άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υγείας και πρόνοιας, 
με στόχο την ανάπτυξη Δικτύου, όπου ο ρόλος του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας είναι κεντρικός… παροχή της φροντίδας στον 
χώρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και στη βάση εξατομικευ-
μένου σχεδίου φροντίδας, κατ’ οίκον ή στην κοινότητα, β2. 
Δράσεις Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας σοβαρών 
ψυχικών διαταραχών. Επιπρόσθετα για τις σοβαρές ψυχικές 
διαταραχές αναπτύσσονται οι κάτωθι δράσεις: παρέμβαση 
στην κρίση και την υποτροπή της νόσου με στόχο την απο-
τροπή της νοσηλείας και κυρίως της ακούσιας. Εξέταση του 
ασθενή στον χώρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή στην κοινό-
τητα για την εκτίμηση της αναγκαιότητας εκούσιας ή ακούσι-
ας νοσηλείας. …γ. Υπηρεσίες ημερήσιας κυρίως φροντίδας, 
αλλά και βραχείας εκούσιας νοσηλείας, εφ’ όσον το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας διαθέτει τα κατάλληλα προς τούτο Τμήματα, η 
λειτουργία των οποίων προσδιορίζεται από σχετική νομοθετι-
κή ρύθμιση…»

Δεδομένου επομένως ότι ρητώς και σαφώς στο νόμο γίνεται 
λόγος περί νοσηλείας, χορήγησης φαρμάκων, θεραπευτικής 
αντιμετώπισης και παρέμβασης στην κρίση, είναι αυτονόητο 
ότι η πραγματοποίηση των πράξεων αυτών από Επισκέπτες 
Υγείας ή υπαλλήλους Π.Ε. Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 
είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Είναι επομένως επιβεβλημένη η στελέχωση των Κ.Ψ.Υ. από 
Νοσηλευτές σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς διαζευκτική 
επιλογή με άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που δεν έχουν 
νόμιμο δικαίωμα πραγματοποίησης νοσηλευτικών πράξεων, 
απαραίτητων για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, χωρίς 
την οποία δεν νοείται θεραπευτική αντιμετώπιση και τίθε-
νται εν αμφιβόλω οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 σκοποί 
λειτουργίας των Κ.Ψ.Υ., και συγκεκριμένα η παροχή υπηρε-
σιών πρόληψης και περίθαλψης που εξασφαλίζουν τη θερα-
πευτική συνέχεια, καθώς και σε υπηρεσίες που συμβάλλουν 
στην αποκατάσταση των ασθενών.

Τέλος με τους ανωτέρω αναφερόμενους δείκτες στελέχωσης 
και τις προβλεπόμενες θέσεις, είναι αμφίβολο έως απίθανο 
να εξασφαλιστεί η ολοήμερη λειτουργία των ΚΨΥ.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαμαρτυρόμενοι για τον υποβιβασμό του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος και την «νομιμοποίηση» πραγματοποίησης 
νοσηλευτικών πράξεων από κατηγορίες υπαλλήλων που δεν 
έχουν σχετικό δικαίωμα,

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την στελέχωση των Κ.Ψ.Υ. με Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. σε όλες 
τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως πληθυσμού αυτοτελώς και όχι 
κατά διαζευκτική επιλογή με άλλες κατηγορίες υπαλλήλων 
και την αύξηση των προβλεπόμενων θέσεων, σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Αναφορικά με την υπ’ αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342 απόφαση των 
Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ -ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ με θέμα: «Ενιαίο πλαίσιο ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).» ΦΕΚ Β 2289 
2019, ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών 
της χώρας και θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμά-
των τους, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 4 της Απόφασης που προβλέπει τη σύσταση- στε-
λέχωση των Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. αναφέρεται: «..3. Η στελέχωση 
του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
για πληθυσμό ευθύνης 250.000 κατοίκων διαμορφώνεται ως 
εξής: τέσσερις (4) Π.Ε. Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, τρεις 
(3) Π.Ε. Ψυχολόγων, δύο (2) Τ.Ε.  Εργοθεραπευτών, τρεις (3) 
Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών,- 
δύο (2) Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας / Π.Ε. Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας, δύο (2) Π.Ε.  Λογοπεδικών ή Τ.Ε. Λογοθεραπευτών, 
ένας (1) Π.Ε. Ειδικών Παιδαγωγών, ένας (1) Υ.Ε.  Γενικών κα-
θηκόντων, δύο (2) Π.Ε. Διοικητικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογι-
στικού και Δ.Ε.  Διοικητικών Γραμματέων…»

Στην ανωτέρω διάταξη επομένως, αδικαιολογήτως αποκλεί-
ονται οι Νοσηλευτές από τη στελέχωση των Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Ο αποκλεισμός αυτός αντίκειται ευθέως στα νομοθετικά κεί-
μενα κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και 
καθηκόντων των νοσηλευτών και των άλλων επαγγελματιών 
υγείας που περιλαμβάνονται στη στελέχωση κατά τα ανωτέρω, 
αλλά και στο άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα που ορίζει ότι 
ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότη-
τας του.

Παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά 
και τη δημόσια υγεία, καθώς νομιμοποιεί την παράνομη πραγ-
ματοποίηση νοσηλευτικών πράξεων από πρόσωπα που δεν 
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή κατά αντιποί-
ηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Ειδικότερα:

Στο άρθρο 3 της απόφασης προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι : 
«Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυ-
χικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων είναι: α. Τομεοποιημένες 
υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 
υγείας των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους, 
οι οποίες απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, αλλά και σε ει-
δικές ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι ανωτέρω υπη-
ρεσίες οργανώνονται και δραστηριοποιούνται παράλληλα σε 
τρία επίπεδα:..- Δευτερογενής πρόληψη, η οποία περιλαμ-

βάνει προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης / διάγνωσης ανα-
πτυξιακών, ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών 
και έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης σε συνεργασία με 
παιδικούς σταθμούς, σχολεία, υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές 
υπηρεσίες της κοινότητας, υπηρεσίες πρόνοιας, δικαστικές 
και αστυνομικές αρχές.- Τριτογενής πρόληψη, η οποία στο-
χεύει στην αντιμετώπιση – αποκατάσταση παιδιών και εφή-
βων με σοβαρά θέματα σχολικής και κοινωνικής λειτουργι-
κότητας, την αναγνώριση και αντιμετώπιση ψυχοπιεστικών 
παραγόντων στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, και 
την έγκαιρη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε ειδικές περιπτώ-
σεις διαζυγίου, υιοθεσίας, κακοποίησης, μετανάστευσης, πέν-
θους, χρόνιας νόσου και αναπηρίας. β. Υπηρεσίες διάγνωσης 
και θεραπείας Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών 
και Εφήβων παρέχει ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγη-
ση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, 
των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δι-
αταραχών των παιδιών και των εφήβων…. Η διαγνωστική αξι-
ολόγηση περιλαμβάνει την πραγματοποίηση όλων των απα-
ραίτητων διαγνωστικών εκτιμήσεων από τη διεπιστημονική 
ομάδα, ώστε να υπάρξει έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση 
με την ενδεικνυόμενη θεραπευτική παρέμβαση ή παραπομπή 
σε εξειδικευμένη / κατάλληλη μονάδα του Τομέα.

Η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση των ψυχικών διαταραχών 
και η αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών 
και των εφήβων βασίζεται στο συνεργατικό τρόπο λειτουρ-
γίας της διεπιστημονικής ομάδας του Κοινοτικού Κέντρου, η 
οποία αξιολογεί τις ψυχικές δυσκολίες του παιδιού / εφήβου, 
αλλά και τις δυσκολίες που σχετίζονται με το περιβάλλον του 
(οικογενειακή δυσλειτουργία, σχολικό πρόβλημα, κοινωνικές 
δυσκολίες),έτσι ώστε να προσεγγίζει και να κατανοεί όλες τις 
πτυχές που συνθέτουν το πρόβλημα (ψυχιατρικό / ψυχολο-
γικό, κοινωνικό) και να παρέχει αποτελεσματική θεραπευ-
τική αντιμετώπιση, με στόχο την πρόληψη ή τον περιορισμό 
των μακροχρόνιων συνεπειών των ψυχικών διαταραχών και 
των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παραπεμπομένων 
παιδιών και εφήβων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ψυχικών 
διαταραχών των παιδιών και των εφήβων αντιμετωπίζεται 
θεραπευτικά στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και οι 
θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη την 
οικογένεια καθώς και συνεργασίες με το ευρύτερο κοινωνι-
κό περιβάλλον του παιδιού / εφήβου…• Συνεργασία ή / και 
υποστήριξη άλλων μονάδων του Τομέα (υπηρεσίες υγείας, 
μονάδες νοσηλείας, προνοιακές μονάδες, μονάδες ψυχοκοι-

Παράνομος αποκλεισμός Nοσηλευτών από 
τη στελέχωση των Κοινοτικών Κέντρων 
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Α
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Εξώδικο της Ε.Ν.Ε. στο Γ.Ν.Α.
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ένωση Νοσηλευ-
τών - Νοσηλευτριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει 
στην Αθήνα, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 47 και εκπροσωπείται νο-
μίμως

ΠΡΟΣ

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Γενικό 
Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», 
που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σισμανογλείου 1 και 
εκπροσωπείται νομίμως

________________________________________

Η Ε.Ν.Ε., που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 
3252/2004, αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωμα-
τειακής μορφής, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής 
στα μητρώα της όλων όσων ασκούν το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της φύσεώς της και των θεσμο-
θετημένων σκοπών της, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο άρθρο 
2 του Νόμου 3252/2004, η Ε.Ν.Ε. αισθάνεται την ανάγκη να 
παρέμβει επί του ζητήματος που έχει ανακύψει στο Γ.Ν.Α. Σι-
σμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ και το οποίο σχετίζεται με την 
διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ειδικότερα, η 
παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. εστιάζεται στην ανάδειξη του παράνομου 
χαρακτήρα οιασδήποτε εμπλοκής του νοσηλευτικού προσωπι-
κού στη συγκεκριμένη διαδικασία.

E

νωνικής αποκατάστασης, κέντρα επανένταξης, μονάδες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα)…»

Δεδομένου επομένως ότι ρητώς και σαφώς στο νόμο γίνεται 
λόγος περί ολοκληρωμένης διαγνωστικής αξιολόγησης και 
θεραπευτικής αντιμετώπισης και υποστήριξης υπηρεσιών 
υγείας και περί διεπιστημονικής ομάδος που παρέχει ‘αποτε-
λεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση’, είναι αυτονόητο ότι η 
πραγματοποίηση των πράξεων αυτών από τις άλλες κατηγορί-
ες υπαλλήλων που προβλέπονται (Επισκέπτες Υγείας ή υπαλ-
λήλους ΠΕ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας) είναι παράνομη 
και επικίνδυνη, συνιστά δε σε πολλές περιπτώσεις αντιποίηση 
νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Είναι επομένως επιβεβλημένη η στελέχωση των Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
από Νοσηλευτές, απαραίτητους για την παροχή νοσηλευτικής 
φροντίδας, χωρίς την οποία δεν νοείται ολοκληρωμένη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση και τίθενται εν αμφιβόλω οι προβλε-

πόμενοι στο άρθρο 1 σκοποί λειτουργίας των Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε., 
και συγκεκριμένα η παροχή ολοκληρωμένης παιδοψυχιατρι-
κής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στον πληθυσμό του το-
μέα, με υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαμαρτυρόμενοι για τον υποβιβασμό του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος και την «νομιμοποίηση» πραγματοποίησης 
νοσηλευτικών πράξεων από κατηγορίες υπαλλήλων που δεν 
έχουν σχετικό δικαίωμα, 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την στελέχωση των Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. με Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. 
με προσθήκη της ειδικότητας αυτής μεταξύ των λοιπών στο 
άρθρο 4 της Κ.Υ.Α.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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1. Η ως άνω βασική μας θέση στηρίζεται πρωτίστως στις δι-
ατάξεις του Νόμου 3892/2010 (βλέπε ιδίως άρθρο 3), από τις 
οποίες προκύπτει με σαφήνεια και πέραν πάσης αμφιβολίας, 
ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση διεκπεραιώνεται από τους 
ιατρούς, οι οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη για την ολο-
κλήρωση της επίμαχης διαδικασίας.

Με άλλα λόγια, εκ της κείμενης νομοθεσίας ουδόλως προβλέ-
πεται ή επιτρέπεται η καθ’οιονδήποτε τρόπο ανάμιξη των νοση-
λευτών στην ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών, διαγνώσεων, 
φαρμάκων και παραπεμπτικών, αφού αυτό αποτελεί αποκλει-
στικό έργο των ιατρών.

2. Εξάλλου, πέραν του ως άνω ειδικού πλαισίου, που προσδι-
ορίζει το καθεστώς της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, υπέρ 
της άποψης της Ε.Ν.Ε. συνηγορεί και το πλαίσιο των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών, όπως αυτό αποτυπώνε-
ται στις διατάξεις του ΠΔ 351/1989.

Από την μελέτη του παραπάνω ΠΔ ομοίως συνάγεται, ότι με-
ταξύ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών δεν 
συγκαταλέγεται οποιαδήποτε μορφή συνταγογράφησης, ηλε-
κτρονική ή μη.

Με άλλα λόγια και κατά το μέρος που τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα κάθε κλάδου εργαζομένων τελούν σε συνάρτηση με 
το πρόγραμμα σπουδών που έχουν παρακολουθήσει προ της 
απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους, προκύπτει ότι 
οι νοσηλευτές δεν έχουν διδαχθεί και άρα δεν διαθέτουν την 
απαιτούμενη επιστημονική γνώση για την συνταγογράφηση 
φαρμάκων.

3. Αντιστρόφως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 
1-3 του Νόμου 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, 
ΦΕΚ Α΄ 287), «1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκο-
πό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διά-
γνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν 
ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήπο-
τε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη 
βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της 
επιστήμης.

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η 
συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως 
παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών 
και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του 
ασθενή».

Κατά συνέπεια, από την ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου 
1 του Νόμου 3418/2005, που αποδίδει το ακριβές εννοιολογι-
κό περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, καθίσταται σαφές, ότι η 
συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη και ως τέτοια δεν θα 
μπορούσε να ανατεθεί ούτε να εκτελεστεί από άλλους επαγγελ-
ματίες του χώρου της υγείας, πλην των ιατρών.

Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής συ-
νταγογράφησης είναι από την φύση της μία, ενιαία και αδιαίρε-
τη, χωρίς να μπορεί να διακριθεί στα δήθεν επιμέρους στάδια 
α) της συνταγογράφησης και β) της υλοποίησης αυτής. Η θεώ-
ρηση αυτή ουδέν έρεισμα ευρίσκει επί του ισχύοντος κανονι-

στικού πλαισίου.

4. Εφόσον, λοιπόν, η συνταγογράφηση αποτελεί μια ενιαία 
ιατρική πράξη, η εκτέλεσή της από μη ιατρό, όπως για παρά-
δειγμα από νοσηλευτή, πέραν του ότι συνιστά το αδίκημα της 
αντιποίησης επαγγέλματος, προσκρούει και στην διάταξη του 
άρθρου 30 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφω-
να με την οποία έκαστος υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του 
κλάδου και της ειδικότητάς του.

5. Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί, 
ότι η εμπλοκή των νοσηλευτών στην διαδικασία της ηλεκτρονι-
κής συνταγογράφησης και η από μέρους τους πλήρης πρόσβα-
ση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των νοσηλευομένων 
ασθενών δημιουργεί μείζον ζήτημα συμβατότητας της εν λόγω 
πρακτικής με τις ρυθμίσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, General 
Data Protection Regulation-GDPR).

Υπενθυμίζεται, ότι η παραβίαση των διατάξεων του ως άνω Κα-
νονισμού, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τις 25-05-2018, 
είναι δυνατόν να επισύρει την επιβολή προστίμων ύψους μέχρι 
και 20.000.000,00 ΕΥΡΩ για τον υπεύθυνο.

6. Σε συνέχεια των ως άνω επισημάνσεων καθίσταται εμφανές, 
ότι η υπ’αριθμ. πρωτ. 13151/27-06-2019 απόφαση του Διοικη-
τή του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο - Αμαλία 
Φλέμιγκ», ως και η από 28-06-2019 σχετική απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, που την επικυρώνει, είναι νομικά πλημμε-
λείς και προδήλως παράνομες, κατά το μέρος που παραβιάζουν 
το σύνολο των προαναφερθεισών διατάξεων.

Ως εκ τούτου χωρεί εν προκειμένω η επίκληση και η εφαρμογή 
των ρυθμίσεων του άρθρου 25 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «Αν η διαταγή είναι προδήλως 
αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην 
την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή».

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των παραπάνω διατάξεων οι νοσηλευτές, 
που καλούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία της συνταγο-
γράφησης, δύνανται να αρνηθούν τη συμμετοχή τους, ακολου-
θώντας την διαδικασία του άρθρου 25 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη παντός εννόμου συμφέροντός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

-Να εξαιρεθούν ρητώς οι νοσηλευτές από την διαδικασία της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

-Να ανατεθεί η παραπάνω διαδικασία στην αποκλειστική ευθύ-
νη και αρμοδιότητα των ιατρών

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νό-
μιμα την παρούσα στον αποδέκτη, για να λάβει γνώση και για 
τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην 
έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
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Το Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής του Επιστημο-
νικού Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της Ένωσης Νο-
σηλευτών Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Β΄ Πανεπιστημιακή 
Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και την Ελληνική 
Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία, διοργανώνει το 2ο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε 
όσους έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς κάποιον από τους τρείς 
κύκλους του 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ψυχιατροδικαστι-
κής Νοσηλευτικής, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν:

 •  από 22 Φεβρουαρίου 2018 έως και 26 Απριλίου 2018, στο 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

 •  από 23 Μαρτίου 2018 έως και 1 Ιουνίου 2018, στο Γ.Ν.Α. «Η 
Ελπίς»

 •  από 16 Ιανουαρίου 2019 έως και 13 Μαρτίου 2019, στο Γ.Ν.Α. 
«Η Ελπίς»

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 22 ώρες (11 μα-
θήματα των δύο ωρών) και η παρακολούθηση του είναι δωρεάν.

Θα υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα (κάθε Τετάρτη), από τις 
18/09/19 έως τις 27/11/19 στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η Ελ-
πίς». Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 1300 – 1500.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμ-
μετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μορι-
οδοτούμενο από την Ε.Ν.Ε., με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοση-
λευτικής Εκπαίδευσης.

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (50), θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, μεταξύ των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με την κατάθεση της δήλωσης 
συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 
11/09/2019, στη Γραμματεία της ΕΝΕ, ή με φαξ: 2103648049, ή με 
e-mail: grammatiaene@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία 
στα τηλέφωνα: 2103648044 – 2103648048, κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες ή επισκεφτείτε το www.enne.gr

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.  18/09/19 Ηθική & Δεοντολογία στην Ψυχιατρική, Λύτρα Α.

2.  25/09/19 Profiling, Μπαλή Π.

3.  02/10/19 Ψυχική διαταραχή & Ποινικό δίκαιο, Ριζάβας Ι.

4.  09/10/19 Κοινοτική Ψυχιατρική & ακούσια νοσηλεία, Στυ-
λιανίδης Σ.

5.  16/10/19 Φαρμακευτικές επιλογές στην επείγουσα ψυχια-
τρική, Τουλούμης Χ.

6. 23/10/19 Παιδική κακοποίηση, Βούρδας Α.

7.  30/10/19 Αντικοινωνική – Ψυχοπαθητική διαταραχή προ-

σωπικότητας, Ιστίκογλου Χ.

8. 06/11/19 Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη, Δουζένης Α.

9.  13/11/19 Εφαρμογή της τηλεψυχιατρικής στα Καταστήματα 
Κράτησης, Καραχάλιου Ε.

10.  20/11/19 Ψυχική διαταραχή & γυναικεία παραβατικότητα, 
Καλέμη Γ.

11.  27/11/19 Χρήση αλκοόλ & παραβατική συμπεριφορά, Τσα-
κλακίδου Δ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Βούρδας Απόστολος: Ψυχίατρος παιδιού & εφήβου, PhD, 
MRCPsych, CCST, Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατροδικα-
στικής Εταιρείας

Δουζένης Αθανάσιος: Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχιατροδι-
καστικής, Διευθυντής Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας, Υπεύ-
θυνος του Π.Μ.Σ. «Ψυχιατροδικαστική»

Ιστίκογλου Χρήστος: Ψυχίατρος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., PhD, MSc, 
Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας - Πατησίων 
«Αγία Όλγα» 

Καλέμη Γεωργία: Κλινική Ψυχολόγος, PhD, MSc, Β’ Ψυχιατρική 
Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ταμίας της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστι-
κής Εταιρείας

Καραχάλιου Ευαγγελία: Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc, Το-
μεάρχης Δ.Ν.Υ., Ψ.Ν.Α. «Δαφνί», Μέλος του Τμήματος Κλινικής 
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της Ε.Ν.Ε.

Λύτρα Αθανασία: Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc(c), Ψ.Ν.Α. 
«Δαφνί», Μέλος του Τμήματος Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτι-
κής της Ε.Ν.Ε.

Μπαλή Παναγιώτα: Ψυχολόγος, PhD(c), MSc, Β’ Ψυχιατρική Κλι-
νική – Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ριζάβας Ιωάννης: Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, MSc, Ψ.Ν.Α. 
«Δαφνί», Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχιατροδικαστικής Νοση-
λευτικής της Ε.Ν.Ε.

Στυλιανίδης Στέλιος: Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής - Ομαδικός 
Αναλυτής, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, Επιστημονικός Σύμβουλος Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Τουλούμης Χαράλαμπος: Ψυχίατρος, PhD, MSc, Συντονιστής Δι-
ευθυντής Ε.Σ.Υ., Ψ.Ν.Α. «Δαφνί», Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας

Τσακλακίδου Δόμνα: Ψυχίατρος, PhD(c), MSc, Διευθύντρια 
Ε.Σ.Υ., Yπεύθυνη Μονάδας Εξαρτήσεων, Β’ Ψυχιατρική Κλινική 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γραμματέας της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής 
Εταιρείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας

Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Ε.Ν.Ε.:
2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψυχιατροδικαστικής Νοσηλευτικής

Τ
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – Ε.Ν.Ε., πιστή στον προ-
σανατολισμό της για διαρκή επιμόρφωση στον τομέα υγείας, 
υλοποιεί στο προσεχές διάστημα, επιδοτούμενα σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης για 1.010 επαγγελματίες του ιδι-
ωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι επαγγελ-
ματίες ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες 
εργασιακές απαιτήσεις, με έμφαση σε δύο εκπαιδευτικά αντι-
κείμενα: (α) στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που 
σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, και (β) σε 
κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με 
ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστημονική εξειδι-
κευμένη γνώση στην ήδη υπάρχουσα, να αυξηθεί η συμμόρ-
φωση σε κλινικές πρακτικές, να μειωθούν τα ποσοστά των νο-
σοκομειακών λοιμώξεων, της σχετιζόμενης νοσηρότητας και 
θνητότητας, της συννοσηρότητας, να εξοικονομηθούν πόροι 
για την κοινωνία καθώς επίσης να γίνει πιο ασφαλής η παρε-
χόμενη φροντίδα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι πανελλαδικής εμβέ-
λειας και θα γίνουν με μέθοδο blending learning (συνδυα-
σμός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαί-
δευσης), ως εξής:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (1): «Μέτρα πρόληψης και ελέγ-
χου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντί-
δας υγείας»: Αριθμός ωρών: 98 (7 ώρες φυσικής παρουσίας 
+ 53 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 38 ώρες ασύγχρονης 
εκπαίδευσης). Αριθμός ωφελούμενων: 660 άτομα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώ-
ρους παροχής φροντίδας υγείας» είναι η εκπαίδευση των 
επαγγελματιών τομέα υγείας στην πρόληψη και τον έλεγχο 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε Μονάδες υγείας. Μέσα 
από τις παρεχόμενες γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες 
υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο διαχείρισης των λοι-

μώξεων και συγκεκριμένα:

 •  Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη 
χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαι-
δευτική πλατφόρμα.

 •  Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις έν-
νοιες που αφορούν στις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, 
το ρόλο των δικτύων επιτήρησης και ελέγχου των λοι-
μώξεων, την εξάπλωση αναδυομένων ή/και νεοεμφανι-
ζομένων λοιμωδών νοσημάτων, τη σχέση αυτών με τη 
δημόσια υγεία καθώς και την επικρατούσα κατάσταση 
στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο.

 •  Να αποσαφηνίσουν σημαντικές ορολογίες όπως η μικρο-
βιακή αντοχή και η πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, οι 
νεώτερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών και 
η ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στο χώρο των Μονά-
δων Υγείας αλλά και στην κοινότητα και η επίδραση της 
μη ορθολογικής χρήσης τους στην αύξηση των λοιμώξε-
ων.

 •  Να επισημάνουν τους κυριότερους τύπους λοιμώξεων 
στις Μονάδες Υγείας καθώς και κατανομή αυτών ανάλο-
γα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή 
την υποκείμενη νόσο, καθώς και την ορθολογική χρήση 
των αντιβιοτικών ως αιτιολογικό παράγοντα της αυξημέ-
νης επίπτωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

 •  Να λάβουν σημαντική πληροφόρηση και να κατανοήσουν 
όσον αφορά το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Νοσηλευτή Επιτή-
ρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) και της Επιτροπής Νοσοκομει-
ακών Λοιμώξεων, καθώς και το πλαίσιο βάσει του οποίου 
η Επιτροπή διαρθρώνεται και λειτουργεί.

 •  Να εκπαιδευτούν πάνω στα μέτρα πρόληψης των Λοι-
μώξεων και των εργαλείων συμμόρφωσης των επαγγελ-
ματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των 
Μονάδων Υγείας.

Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης 
Επαγγελματιών Τομέα Υγείας: «ΕΝΕΡΓΩ 

& ΦΡΟΝΤΙΖΩ»

Η
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Ολοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου το Πρόγραμμα Πρόληψης, 
Αγωγής & Προαγωγής Υγείας της Ε.Ν.Ε., το οποίο υλοποιή-
θηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας (Πρό-
γραμμα Αγωγής Υγείας), Παλλήνης (Πρόγραμμα Α.Μ.Π.Α.), 
Πετρούπολης (Πρόγραμμα Πρόληψης, Αγωγής & Προαγωγής 
Υγείας), Φυλής (Σχολείο Υγείας), Χίου (ΕνημερόΝομαι για 
την υγΕία μου) και περιελάμβανε ενημερωτικές ομιλίες και 
βιωματικά σεμινάρια σχετικά με καίρια υγειονομικά θέματα 
υγείας (χρόνια νοσήματα, καρκίνος, καρδιαγγειακά νοσήματα, 
σακχαρώδης διαβήτης, νευρολογικά νοσήματα, ψυχική υγεία, 

εξαρτήσεις, πρώτες βοήθειες, καρδιοαναπνευστική αναζωο-
γόνηση κ.λ.π.), απευθυνόμενο στο γενικό πληθυσμό. Στο Πρό-
γραμμα συμμετείχαν εθελοντικά εξειδικευμένοι Κοινοτικοί 
και Κλινικοί Νοσηλευτές.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος ήταν δωρεάν και υπήρ-
ξε ευρεία αποδοχή από τους πολίτες των Δήμων, στους οποί-
ους υλοποιήθηκε. Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 1600, 
ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις κατά τις οποίες το Πρόγραμμα 
επιμηκύνθηκε σε διάρκεια, καθώς υπήρχαν αιτήματα για πε-

O
Ολοκλήρωση Προγράμματος Πρόληψης, Αγωγής & 

Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίας 
Βαρβάρας, Παλλήνης, Πετρούπολης, Φυλής, Χίου 2018 - 2019

 •  Να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της ποιότητας της 
φροντίδας υγείας και η τιθάσευση του οικονομικού κό-
στους μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω 
της μείωσης της επίπτωσης των Λοιμώξεων στις Μονά-
δες Υγείας.

 •  Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με 
τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των ερ-
γασιακών σχέσεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανο-
ήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 
και να ενημερωθούν για την εφαρμογή της αρχής της μη 
διάκρισης.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2): «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης 
για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα»: Αριθ-
μός ωρών: 100 (4 ώρες φυσικής παρουσίας + 59 ώρες σύγ-
χρονης εκπαίδευσης + 37 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). 
Αριθμός ωφελούμενων: 350 άτομα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Κρίσιμα 
θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχι-
ατρικά προβλήματα» είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών 
τομέα υγείας στην διαχείριση ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρικά 
προβλήματα σε Μονάδες υγείας. Μέσα από τις παρεχόμενες 
γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν 
όλο το πλαίσιο διαχείρισης ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρικά 
ζητήματα και συγκεκριμένα:

 •  Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη 
χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαι-
δευτική πλατφόρμα.

 •  Να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές αρχές της κοι-
νοτικής Ψυχιατρικής, τις σύγχρονες αντιλήψεις για την 
ψυχική υγεία και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε 
σχέση με το χρόνιο ψυχικά άρρωστο τον τρόπο παροχής 
υπηρεσιών ψυχιατρικής περίθαλψης.

 •  Να εκπαιδευτούν σε θέματα διαταραχών συννοσηρό-
τητας, σε μεθοδολογίες καταπολέμησης των προκα-
ταλήψεων και στιγματισμού σε βάρος των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας και στη χρήση κατάλληλων 
διαγνωστικών εργαλείων για την εκτίμηση της κατάθλι-
ψης.

 •  Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Επείγουσα Ψυχι-
ατρική, τη διαχείριση κρίσεων, την προσέγγιση του «δύ-
σκολου» ασθενή και των μεθόδων αξιολόγησης της βίας 
και της επικινδυνότητας.

 •  Να κατανοήσουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, 
της αντιμετώπισης του μετατραυματικού στρες, την πρό-
ληψη και συμβουλευτική σε προβλήματα εξάρτησης και 
Ψυχοογκολογίας.

 •  Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με 
τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των ερ-
γασιακών σχέσεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανο-
ήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων 
και να ενημερωθούν για την εφαρμογή της αρχής της μη 
διάκρισης.

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, 
θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων 
των 1.010 ωφελούμενων, από Φορέα Πιστοποίησης, διαπι-
στευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO 17024, με 
δυνατότητα μίας (1) επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας.

Σε όλους όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα 
καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα 
κατάρτισης μικτά, σύμφωνα με τους όρους του προγράμμα-
τος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες: https://www.energo-ene.gr/
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ρισσότερες ενημερωτικές ομιλίες ή και επανάληψη αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει όλες τις Δημο-
τικές Αρχές και τους υπεύθυνους υλοποίησης του Προγράμ-
ματος, για την άψογη συνεργασία και τον επαγγελματισμό 
τους, καθώς με την αρωγή τους, ανέδειξαν το υψηλό αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης, το οποίο έχουν προς τους Δημότες τους.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., εκφράζει τις θερ-
μές του ευχαριστίες σε όλους τους Κοινοτικούς και Κλινικούς 
Νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι/ες συμμετείχαν εθελοντικά στο 

Πρόγραμμα και ενημέρωσαν – εκπαίδευσαν υπεύθυνα και 
με επιστημονικό τρόπο, όλους τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε 
να αναδειχθεί ο νευραλγικός και πολυδιάστατος ρόλος των 
Νοσηλευτών σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
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Το Νοσηλευτικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Αιγάλεω, διοργά-
νωσε, σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω, το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, Τμήμα Νοσηλευτικής και το ΠΜΣ «Κοινοτική 
Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» του ΠΑΔΑ, 
στο πλαίσιο της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, ημερίδα με 
θέμα: «Υγιής Γήρανση και ο ρόλος της ΠΦΥ».

Το επιστημονικό πρόγραμμα της Ημερίδας άνοιξε ο επιστημο-
νικά υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας Αιγάλεω, κος Κουλούρης 
Ιωάννης (Ορθοπεδικός, PHD), οποίος απηύθυνε χαιρετισμό 
στους παρευρισκόμενους.

Η προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος του Κ.Υ., κα Κια-
χοπούλου Ν. (Μαία MSc) ανέβηκε στο βήμα και παρουσίασε 
το προσωπικό, τα τμήματα και το έργο που επιτελείται στο Κ.Υ. 
Κατόπιν, η κα Μπενέκου Χ. (Νοσηλεύτρια RN, MSc) παρουσία-
σε το Νοσηλευτικό Τμήμα και προχώρησε σε απολογισμό των 
πεπραγμένων της διετίας 2017-2018 (στατιστικά στοιχεία κλπ) 
και έθεσε τους νέους στόχους για τα έτη 2019-2020.

Ακολούθησε, μια άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα: «Τ.ΟΜ.Υ 
(Τοπικές Ομάδες Υγείας): ένας νέος θεσμός. Ρόλος και Στόχοι» 
από την κα Δελή Α. (Νοσηλεύτρια RN), η οποία παρουσίασε το 
τρόπο λειτουργίας και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολι-
τικής του Δήμου Αιγάλεω, κος Βασιλειάδης Σ., ο οποίος μίλησε 
για την «Υγιή Γήρανση από την οπτική του Δήμου Αιγάλεω» και 
παρουσίασε το πλάνο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος 
για την φροντίδα και την υγεία των ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ, ΚΕΠ 
Υγείας, Βοήθεια στο Σπίτι και άλλα)

Κατόπιν, ακολούθησαν μια σειρά από άκρως ενδιαφέρουσες 
εισηγήσεις. Η εισήγηση της κα Συργκάνη Χ. (Κοινωνική Λει-
τουργός ΠΕ, MSc, Δ’ Μονάδα Υποκατάστασης Αθήνα, ΟΚΑΝΑ) 
με θέμα: «Προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά-
ζοντας συνήθειες και στάση ζωής», όπου παρουσίασε το μο-
ντέλο ενός υγιούς τρόπου ζωής. Αναφέρθηκε στο σχεδιασμό 
πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος 
στόχος, που είναι η επίτευξη υγείας και ευεξίας. Ακολούθησε η 

κα Σιαμπλή Μ. (Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’), η οποία αναφέρ-
θηκε στο «Προληπτικό Εργαστηριακό Έλεγχο», στις εξετάσεις 
ανά ηλικία και φύλο και διευκρίνισε ποιος τις αξιολογεί.

Εν συνεχεία, ακολούθησε η εισήγηση με θέμα: «Εμβόλια σε ει-
δικές ομάδες πληθυσμού», από την κα Νταλή Ε. (Νοσηλεύτρια 
RN, MSc(c), Εκπαιδευτικό στο 1ο ΕΠΑΛ Καματερού), η οποία 
εστίασε στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού – κυρίως κατά της 
γρίπης- καθολικά όλων των ηλικιωμένων και τόνισε τα οφέλη.

Με τίτλο: «Ατυχήματα στο σπίτι. Παράγοντες κινδύνου. Στρατη-
γικές αποφυγής» εισηγήθηκε η κα Μπενέκου Χ. (Νοσηλεύτρια 
RN, MSc), η οποία τόνισε τα επικίνδυνα σημεία εντός και εκτός 
οικίας, μίλησε για τους παράγοντες κινδύνου και παρουσίασε 
τακτικές αποφυγής και πρόληψης.

Έπειτα από το πρώτο διάλειμμα, το λόγο έλαβε ο κος Αλεβί-
ζος Π. (Παθολόγος, Επιμελητής Β’), ο οποίος ανέπτυξε ο θέμα: 
«Στεφανιαία Νόσος. Συμπτώματα» και συνέχισε η κα Φραγκά-
κη Μ. (Νοσηλεύτρια RN, MSc), η οποία παρουσίασε την Καρδι-
οαναπνευστική Αναζωογόννηση και πραγματοποίησε επίδειξη 
ΚΑΡΠΑ επί προπλάσματος που έτυχε ιδιαίτερης ανταποκρίσε-
ως από τους παρευρισκόμενους.

Στο θέμα της Άνοιας, αναφέρθηκαν εκπρόσωποι από το ΠΜΣ 
«Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας». 
Η κα Γρηγοροπούλου Μ. (Νοσηλεύτρια RN, MSc(c)), μίλησε για 
την: «Έγκαιρη διάγνωση της άνοιας – Υπηρεσίες για την άνοια 
στην κοινότητα», ακολούθησαν η κα Μπεγνή Π. (Νοσηλεύτρια 
RN, MSc(c)) με την εισήγησή της «Η Άνοια και η Πρόληψή της» 
και η κα Μπατζογιάννη Α. (Νοσηλεύτρια RN, MSc(c)), η οποία 
μίλησε για την «Μάθηση και τη Μνήμη στη Τρίτη ηλικία. Νοητι-
κή ενδυνάμωση»

Εν συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο κος Πιτερός Γ. (Ψυχίατρος, 
Επιμελητής Β΄) και παρουσίασε το άκρως ενδιαφέρον θέμα: 
«Τρίτη ηλικία, σχέση της με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». 
Αναφέρθηκε στους παράγοντες άγχους και στους τρόπους δη-
μιουργίας μιας αμφίδρομης υγιούς σχέσης μεταξύ επαγγελμα-
τιών και ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Νοσηλευτικό Τμήμα Κέντρου Υγείας Αιγάλεω - Απολογισμός Ημερίδας: 
«Υγιής Γήρανση και ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Τ
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Ακολούθησε, ο κος Μηλιάκης Β. (ΩΡΛ, Επιμελητής Β’), ο οποί-
ος στην εισήγησή του με θέμα: «Διαταραχές ακοής και ισορρο-
πίας», μίλησε για την πρεσβυακουσία, τον ίλιγγο και τη ζάλη και 
έκλεισε με την επίδειξη ασκήσεων αντιμετώπισης του ιλίγγου.

Η κα Μηλάκα Μ. (Νοσηλεύτρια RN, MSc), με την εισήγησή της: 
«Κατ’ Οίκον φροντίδα ηλικιωμένων» αναφέρθηκε στις υπηρε-
σίες που προσφέρονται από την ομάδα κατ’ οίκον νοσηλείας και 
το τρόπο λειτουργίας τους.

Μετά το δεύτερο διάλειμμα, η κα Τσενέ Μ. (Νοσηλεύτρια RN, 
MSc) ανέπτυξε το θέμα: «Βότανα και Συμπληρώματα διατρο-
φής’ πόσο αθώα και πόσο ένοχα είναι». Αναφέρθηκε στη συ-
νέργεια των παρασκευασμάτων με τα φάρμακα που τυχόν λαμ-
βάνουν οι ηλικιωμένοι και τόνισε πόσο επικίνδυνο είναι να μην 
ενημερώνουν οι λήπτες βοτάνων και συμπληρωμάτων το γιατρό 
που τους συνταγογραφεί φαρμακευτικά σκευάσματα.

«Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για ενεργό σεξουαλική ζωή» 
ήταν το θέμα που εισηγήθηκε η κα Τσεκούρα Δ,. (Νοσηλεύ-
τρια RN, MSc (c), Κινητή Ομάδα Υγείας Ελληνικού Ερυθρού). 
Αναφέρθηκε στα δικαιώματα των ηλικιωμένων στη σεξουαλική 
ζωή και τόνισε τα οφέλη ενημέρωσης για ένα τόσο ιδιαίτερο 
θέμα.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κος Πιτερός Γ. (Ψυχίατρος, Επιμε-
λητής Β’), ο οποίος στην εισήγησή του με θέμα: «Ψυχιατρικές 
και Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις μιας ευαίσθητης ομά-
δας», μίλησε για την κατάθλιψη στη Τρίτη ηλικία, τις διαταραχές 
μνήμης και τόνισε την ανάγκη για πρόωρη διάγνωση. Τέλος, μί-
λησε για την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, την υποστηρικτική 
ψυχοθεραπεία, την κοινωνικοποίηση και την κινητοποίηση της 
κοινότητας.

Στη σημαντικότητα του ύπνου, στα οφέλη για την υγεία του αν-
θρώπου, στις επιπτώσεις και στα προβλήματα της έλλειψης του, 
στους μηχανισμούς που επηρέαζουν την ποιότητα, αναφέρθηκε 
με την εισήγησή της «Η ανάγκη για ύπνο κατά τη πάροδο του 
χρόνου», η κα Θεοδωράκη Α. (Νοσηλεύτρια RN, MSc) και πα-
ρουσίασε μεθόδους και τρόπους βελτίωσης.

Τέλος, ο κος Μπότσαρης Θ. (Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής με 
ειδικότητα στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς), στην ει-
σήγησή του με θέμα: «Υγιής Γήρανση και ο ρόλος της άσκησης» 
αναφέρθηκε τόσο στη σημαντικότητα της καθημερινής άσκη-
σης για την διατήρηση της υγείας των ατόμων άνω των 55 ετών, 
όσο και στους τύπους ασκήσεως που ταιριάζουν σε ομάδες με 

άλλα προβλήματα (αερόβια άσκηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης, 
ευκαμψίας κλπ).

Η ημερίδα έκλεισε με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών 
από χορευτές και χορεύτριες του Συλλόγου «Παραδοσιακή 
Φλόγα» με τη συμμετοχή των παρευρισκομένων. Στόχος ήταν 
να αντιληφθούν ότι η άσκηση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Μια 
μορφή άσκησης είναι και ο χορός, όπου κάθε άνθρωπος με 
οποιονδήποτε πρόβλημα υγείας μπορεί να εντάξει στην καθη-
μερινότητά του.

Τέλος, κατά τη διάρκεια όλης της ημερίδας οι κύριοι κύριοι 
Αθανασίου Ν. (Β. Νοσηλεύτρια), Λάγαρη Α. (Νοσηλεύτρια RN), 
Ρούσης Γ. (Β. Νοσηλευτής) και Κωνσταντινίδου Π. (Μαία ΤΕ, 
MSc), για δύο (2) ώρες πραγματοποίησαν παράλληλα έλεγχο 
ζωτικών σημείων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου έγινε 
μέτρηση σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, σφίξεων και κορεσμού 
οξυγόνου των παριστάμενων.

Εν κατακλείδι, μέσα από άρτια επιστημονικά τεκμηριωμένες ει-
σηγήσεις όλων των ομιλητών, έγινε προσπάθεια ενημέρωσης, 
αφύπνισης και ευαισθητοποίησης, τόσο των ατόμων που βρί-
σκονται στην ηλικιακή ομάδα 55 ετών και άνω – ανδρών και γυ-
ναικών- όσο και της κοινότητας, του δήμου, των επαγγελματιών 
και των φοιτητών επαγγελμάτων υγείας.

Απώτερος σκοπός είναι να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες για 
σωματική, κοινωνική και ψυχική υγεία, προκειμένου οι άνθρω-
ποι μεγάλης ηλικίας να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά 
στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις και να απολαμβάνουν μια ανε-
ξάρτητη και ποιοτική ζωή. Στόχος είναι το άτομο να είναι και να 
νιώθει ικανό και δυνατό, και το περιβάλλον να είναι προσαρμο-
σμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικί-
ας. Η κοινότητα να αντιληφθεί ότι η γήρανση είναι ένα φυσικό 
στάδιο της ζωής που εμφανίζονται σταδιακές και μη αναστρέ-
ψιμες μεταβολές στη λειτουργία του οργανισμού.

Η συμμετοχή στην ημερίδα ήταν επιτυχής.

Σύσσωμο το Νοσηλευτικό Τμήμα του Κ. Υ., νιώθει την ανάγκη 
να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους του συμμετέ-
χοντες και φορείς που συνέδραμαν στην ολοκλήρωση αυτή της 
ημερίδας. Παραμένει διαθέσιμο και πρόθυμο για τη διεξαγωγή 
αντίστοιχων μελλοντικών εγχειρημάτων στο ευρύτερο πεδίο 
της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας της κοινότητας.

Εκ μέρους του Νοσηλευτικού Τμήματος

 Κιαχοπούλου Νεκταρία Μπενέκου Χριστίνα

Α. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., ζητά αμοιβαία μετακίνηση από το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο Πατρών, 
Αιγίου και Ναυπάκτου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6978789018

Β. Νοσηλευτής Τ.Ε., ζητά αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», προς το Γ.N. Λαμίας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6979814163

Γ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το Γ.Ν.Β. «Ασκληπιείο», ζητά αμοιβαία μετάταξη για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας: 6936594990,  E-mail: minou_eleni@yahoo.com

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Ιούλιος - Αύγουστος 2019)
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Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ µε 23 µονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης


