
 
 

 
 

 

	
Δελτίο	Τύπου	

	
Θέμα:	 «Έναρξη	 επιμορφωτικών	 προγραμμάτων	 για	 Νοσηλευτές	 από	 το	

Εθνικό	Κέντρο	Δημόσιας	Διοίκησης	&	Αυτοδιοίκησης»	
	
Την	 Πέμπτη	 21	 Ιουλίου	 2022,	 πραγματοποιήθηκε	 η	 επίσημη	 έναρξη	 των	

εκπαιδευτικών	 προγραμμάτων	 για	 Νοσηλευτές,	 από	 την	 Πρόεδρο	 του	 Εθνικού	
Κέντρου	 Δημόσιας	 Διοίκησης	 &	 Αυτοδιοίκησης	 κ.	 Παρασκευή	 Δραμαλιώτη,	 	 τα	
οποία	 υλοποιούνται	 από	 το	 Ινστιτούτο	 Επιμόρφωσης του	 Εθνικού	 Κέντρου	
Δημόσιας	 Διοίκησης	 &	 Αυτοδιοίκησης,	 με	 τη	 συνεργασία	 του	 Υπουργείου	
Εσωτερικών,	του	Υπουργείου	Υγείας,	της	Ένωσης	Νοσηλευτών	Ελλάδος,	της	Εθνικής	
Συνομοσπονδίας	Ατόμων	με	Αναπηρία,	 της	Γραμματείας	Ατόμων	με	Αναπηρία	και	
της	Γραμματείας	Ποιότητας	Ζωής	και	Εθελοντισμού	της	Νέας	Δημοκρατίας.		

	
Την	 τελετή	 έναρξης	 των	 επιμορφωτικών	 προγραμμάτων	 τίμησαν	 με	 την	

παρουσία	 τους,	 ο	 Υπουργός	 Εσωτερικών	 κ.	 Μαυρουδής	 Βορίδης,	 ο	 Γενικός	
Γραμματέας	Υπηρεσιών	Υγείας	κ.	Ιωάννης	Κωτσιόπουλος,	ο		Γραμματέας	Πολιτικής	
Επιτροπής	 της	 Ν.Δ.	 κ.	 Παύλος	 Μαρινάκης,	 η	 Γραμματέας	 Ποιότητας	 Ζωής	 &	
Εθελοντισμού	 της	 Ν.Δ.	 κ.	 Θεοπίστη	 Κρυσταλλίδου,	 ο	 Γραμματέας	 Ατόμων	 με	
Αναπηρία	 της	 Ν.Δ.	 κ.	 Κώστας	 Λολίτσας	 και	 ο	 Διευθυντής	 του	 Ινστιτούτου	
Επιμόρφωσης	 του	 Εθνικού	 Κέντρου	 Δημόσιας	 Διοίκησης	 &	 Αυτοδιοίκησης	 κ.	
Κωνσταντίνος	 Τζήμας.	 Την	 Ένωση	 Νοσηλευτών	 Ελλάδος	 εκπροσώπησε	 ο	 Γενικός	
Γραμματέας	κ.	Τζαννής	Πολυκανδριώτης.		

	
Κατά	 τους	 χαιρετισμούς,	 επισημάνθηκε	 από	 όλους	 τους	 επίσημους	

προσκεκλημένους	 η	 αναγκαιότητα	 παροχής	 εξειδικευμένης	 εκπαίδευσης	 στους	
Νοσηλευτές,	 αλλά	 και	 η	 περαιτέρω	 στήριξη	 του	 κλινικού	 έργου	 που	 επιτελούν,	
μέσα	από	 τα	καινοτόμα	επιμορφωτικά	Προγράμματα:	«Επιμόρφωση	Νοσηλευτών	
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στην	 παροχή	 υπηρεσιών	 υγείας	 σε	 άτομα	 με	 αναπηρία»	 και	 «Εκπαίδευση	
Νοσηλευτικού	 Προσωπικού	 για	 την	 άμεση	 στελέχωση	 Μονάδων	 Εντατικής	
Θεραπείας,	Μονάδων	Αυξημένης	Φροντίδας	και	Κλινικών	COVID	19	στις	Υπηρεσίες	
του	Ε.Σ.Υ.».		

	
Οι	πολυσύνθετες	ανάγκες	του	Εθνικού	Συστήματος	Υγείας,	απαιτούν	άμεση	

ανταπόκριση	 και	 προσαρμοστικότητα,	ώστε,	 αφενός	 όλες	 οι	 Υπηρεσίες	 Υγείας	 να	
είναι	προσβάσιμες	στα	Άτομα	με	Αναπηρία	κι	αφετέρου	να	εκμηδενίζεται	ο	χρόνος	
προσαρμογής	 των	Νοσηλευτών	στις	 Υπηρεσίες	COVID	–	19,	στο	 ελάχιστο	δυνατό.		
Το	 Εθνικό	 Σύστημα	 Υγείας	 πρέπει	 να	 έχει	 τα	 κατάλληλα	 αντανακλαστικά	 και	 να	
αφουγκράζεται	τις	αναδυόμενες	υγειονομικές	ανάγκες	των	πολιτών,	κάμπτοντας	τις	
όποιες	 παθογένειες.	 Όπως	 ακριβώς	 συνέβη	 και	 στην	 συγκεκριμένη	 περίπτωση,	
κατά	 την	 οποία	 το	 αίτημα	 για	 την	 εξειδικευμένη	 επιμόρφωση	 των	 Νοσηλευτών	
μέσα	 από	 τη	 Γραμματεία	 Ποιότητας	 Ζωής	 &	 Εθελοντισμού	 και	 τη	 Γραμματεία	
Ατόμων	με	Αναπηρία	 της	Ν.Δ.,	οργανώθηκε	και	υλοποιήθηκε	σε	σύντομο	χρονικό	
διάστημα,	αποδεικνύοντας	το	υψηλό	αίσθημα	ευθύνης	των	στελεχών	της	Δημόσιας	
Διοίκησης	 και	 	 αποτελώντας	 τον	 οδηγό	 για	 την	 περαιτέρω	 διεύρυνση	 της	
συνεργασίας	μεταξύ	των	εμπλεκόμενων	φορέων.		

	
Στο	 πλαίσιο	 της	 Συνεχιζόμενης	 Νοσηλευτικής	 Εκπαίδευσης,	 η	 Ένωση	

Νοσηλευτών	Ελλάδος	δηλώνει	τη	διαθεσιμότητα	των	εξειδικευμένων	στελεχών	της,	
προς	 όλους	 τους	 Εθνικούς	 Φορείς,	 ώστε	 μέσα	 από	 αντίστοιχα	 επιμορφωτικά	
προγράμματα	 και	 συνεργασίες,	 να	 ενισχυθεί	 ακόμα	 περισσότερο	 το	 έργο	 των	
Νοσηλευτών	και	οι	Υπηρεσίες	Υγείας,	να	είναι	σε	θέση	να	ανταποκρίνονται	ολιστικά	
στις	σύγχρονες	ανάγκες	των	πολιτών.		

	
	
	

Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ε.Ν.Ε.	
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