
Αθανασία 
Οικονόµου:
«Η θέση του 
Νοσηλευτή στην 
Προνοσοκοµειακή 
Φροντίδα στην 
Ελλάδα»

Μαρίζα
Λαµπράκη:
«Ποιότητα παρεχόµενων 
υπηρεσιών – Η εµπειρία 
από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα HOPE 
2022»

Κωνσταντίνος 
Τσιµούρης:
«Αντιµετωπίζοντας την 
πανδηµία COVID-19 στο 
σχολικό περιβάλλον: Οι 
προκλήσεις για τη νέα 
σχολική χρονιά»

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθµό στην Υγεία 
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Έναρξη επιµορφωτικών προγραµµάτων 
για Νοσηλευτές από το Εθνικό Κέντρο 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Καθηκοντολόγιο Νοσηλευτών
(Φ.Ε.Κ. 4262/10-08-2022) – 
Καθηκοντολόγιο Β. Νοσηλευτών 
(Φ.Ε.Κ. 4209/08-08-2022)

Ώρα ανάληψης ευθυνών από την 
Πολιτεία για την ασφαλή λειτουργία 
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας

Η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί 
κατεξοχήν αντικείµενο της Νοσηλευτικής 
– ΣτΕ: Άνευ εννόµου συµφέροντος η 
αίτηση ακύρωσης του Π.Σ.Ε.Υ.

Επιτακτική η ανάγκη πλήρους κάλυψης 
των Σχολικών Μονάδων στην Ειδική 
Αγωγή και στη Γενική Εκπαίδευση µε 
Σχολικούς Νοσηλευτές ΠΕ25

Καταγγελία Ε.Ν.Ε.: Απαράδεκτη – 
παράνοµη και καταχρηστική η 
µετατροπή των Νοσηλευτών στο 
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, σε διανοµείς 
φαγητού

Ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας στο επίκεντρο της 
Επιστηµονικής Ηµερίδας της Ε.Ν.Ε.: 
«Επίκαιρα θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας»

Μνηµόνιο συνεργασίας Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος – Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044
e-mail: info@enne.gr

www.enne.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Μπαλιόζογλου / Αντιπρόεδρος Β’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Τζαννής Πολυκανδριώτης / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Λάμπρος Μπίζας / Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Αβραμίδης / Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

Μέλη:
Γεώργιος Κούρτης
Γεώργιος Αρβανίτης
Ευτυχία Γιάγκου
Παναγιώτης Κοσκινάς
Μαρία Κωστίκου
Μιχαήλ Μαντζανάς
Ευάγγελος Ναλμπάντης
Σταύρος Πανόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γεώργιος Αβραμίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
POWER GRAPHICS
Αγνώστων Ηρώων 101, Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 2717979
e-mail: info@powergraphics.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Α

Β

Γ

Ενημέρωση μελών Ε.Ν.Ε. για 
την υποβολή αιτήσεων για την 
είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) 
του Πολεμικού Ναυτικού 
(Αθήνα)

Εκπτωτικές πολιτικές για τα 
μέλη της Ε.Ν.Ε.

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης: 
Νέα «ήθη» στη Διοίκηση των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

σελ. 03

σελ. 03

σελ. 03
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Β

Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό 
Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα) http://enne.gr/21147

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την Π.Ο.Ν., οι οποίες έχουν 
κατατεθεί μέχρι και τον Ιανουάριο 2022, έχουν παραληφθεί και προωθούνται σταδι-
ακά στα μέλη της Ε.Ν.Ε.

Λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση ειδικού δελτίου εισό-
δου των μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού 
στην Αθήνα, η κατάθεση των αιτήσεων συνεχίζεται καθημερινά. Οι αιτήσεις συγκε-
ντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα και θα κατατίθονται στην Π.Ο.Ν., ώστε να υπάρχει 
συνεχιζόμενη ροή.

Για την αίτηση έκδοσης ατομικής κάρτας εισόδου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολο-
γητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν. 
β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) του αιτούντος.

γ. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των μελών της οικογένειας.
δ. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατατίθονται στη Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. καθη-

μερινά, είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ.: 
106 76 Αθήνα, 2ος όροφος).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε. 
α. Εθνική Λυρική Σκηνή: Εκπτωτικές πολιτικές στη διάθεση εισιτηρίων, http://enne.gr/21575
β. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., http://enne.gr/21378
γ. Κατασκήνωση Sport Camp Α.Ε.: Έκπτωση 10% για τα μέλη της Ε.Ν.Ε για τα κατασκηνωτικά προγράμματα Ιουλίου 2022, http://enne.gr/21119
δ. Ορθοπεδικά Ηπείρου – MemoShoes: 20% έκπτωση στα παιδικά ανατομικά υποδήματα MemoShoes για όλο το 2022, http://enne.gr/20958
ε. Είσοδος μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης: http://enne.gr/18965
ζ. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων από τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: http://enne.gr/18909
η. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.: http://enne.gr/18810

Α

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης:
Νέα «ήθη» στη Διοίκηση των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Γ

Με μεγάλη μας θλίψη για την πρωτοφανή έλλειψη σεβασμού προς τους Νοσηλευτές 
που εκπροσωπούμε, η προσφορά των οποίων στο ΕΣΥ αναμέναμε να χαίρει ευγνωμο-
σύνης και αναγνώρισης, γίναμε γνώστες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της υπ’ αριθ. πρωτ. 8328/ 29-
7-22 απόφασης του Υποδιοικητή του ΓΝ Νάουσας κ. Λυκοστράτη, ο οποίος μετακίνησε 
εν μια νυκτί 24 από τα 100 άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο της 
Νάουσας (το ένα τέταρτο του προσωπικού), χωρίς καμία συζήτηση, καμία ενημέρωση 
και το κυριότερο, χωρίς την προβλεπόμενη από το Νόμο εισήγηση της καθ’ ύλην αρμό-
διας Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Τόσο μεγάλο αριθμό μετακινήσεων εν τω μέσω θερινών αδειών με ανάλογες συ-
γκεντρωτικές πρακτικές, δεν έχουν πραγματοποιήσει ούτε τα πολύ μεγάλα Νοσοκομεία 
της χώρας που αντιμετωπίζουν πολλαπλάσιες υπηρεσιακές ανάγκες και προκλήσεις.

Το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. καταγγέλλει τέτοιου είδους αναχρονιστικές πρακτικές 
αντικατάστασης της αρχής της χρηστής διοίκησης από την αρχή του «ενός ανδρός», 
ιδίως όταν γίνεται λόγος για Νοσοκομεία υποστελεχωμένα που βασίζονται στο φιλότι-
μο, τον υπερβάλλοντα ζήλο και την αυταπάρνηση του νοσηλευτικού προσωπικού που 
έχει απαρνηθεί κάθε έννοια ιδιωτικής ζωής και ανάπαυσης προκειμένου να μη θιγεί η 
ασφαλής για τον ασθενή στελέχωση και λειτουργία

Η ευθεία επομένως απαξίωση που επιδεικνύει δια της απόφασής του ο κος Λυ-
κοστράτης σε όλους τους νοσηλευτές της Νάουσας είναι παροιμιώδης και αποτελεί 
(ευτυχώς) μοναδικό φαινόμενο σε όλη την Επικράτεια, γεγονός που καθιστά επιβε-
βλημένο να αναρωτηθούν οι Προϊστάμενοί του στη 3η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας τη 
σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα αυτού του μοντέλου διοίκησης.

Διερωτώμεθα- και πρέπει το ίδιο να αναρωτηθούν οι ιθύνοντες- από ποια επιτακτι-
κή ανάγκη υπαγορεύτηκαν αυτές οι ριζικές μεταρρυθμίσεις και δη χωρίς καμία εισή-
γηση από την επικεφαλής του Νοσηλευτικού προσωπικού Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας (από την απόφαση απουσιάζει παντελώς η σχετική επίκληση). Μήπως το 
Νοσοκομείο είχε τόσο σοβαρά προβλήματα λειτουργίας καθόλο το προηγούμενο διά-
στημα (που ουδέποτε γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως) και έπρεπε να δώσει λύσεις;

Μήπως ειδικά το νοσηλευτικό προσωπικό της Γ.Ν. Νάουσας δεν ανταποκρίθηκε επά-
ξια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έπρεπε να τιμωρηθεί, γιατί από τις αναρτήσεις 
του κ. Λυκοστράτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει το εντελώς αντίθετο, 
καθώς μιλούσε με απόλυτα θετικά σχόλια για το προσωπικό του νοσοκομείου και την 
αντιμετώπιση της πανδημίας από αυτό.

Αν υπήρχε δε, έστω και καθ’ υπόνοια σοβαρή δυσχέρεια στη λειτουργία της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας, δε θα έπρεπε να γίνεται σχετική μνεία στην ανωτέρω απόφαση ή 
να έχει προηγηθεί η σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία; Ποια επιτακτική αλλά μυστη-

ριώδης υπηρεσιακή ανάγκη υπαγόρευσε την μετακίνηση του 25% του νοσηλευτικού 
προσωπικού εν τω μέσω του θέρους, χωρίς εισήγηση της ΔΝΥ και χωρίς καμία ενη-
μέρωση των υπαλλήλων.

Ποιος είναι διατεθειμένος να πάρει την ευθύνη των σοβαρών προβλημάτων στη 
λειτουργία της ΝΥ και της σοβαρής αναστάτωσης στο περιβάλλον εργασίας του νοση-
λευτικού προσωπικού; Ποιος εγγυάται την τήρηση της Νομοθεσίας, όταν αυτή έχει ήδη 
παραβιαστεί δια του παραγκωνισμού της ΔΝΥ που πρέπει κατά το νόμο να εισηγηθεί 
για τις μετακινήσεις του προσωπικού της αρμοδιότητας της αλλά και δια της μη τήρη-
σης της νομοθεσίας για τα τμήματα στα οποία απαιτείται ειδική εμπειρία ή εξειδίκευση;

ΚΑΛΟΥΜΕ λοιπόν ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών και θεσμικό 
όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων τους:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. να ασκήσει άμεσα τον προβλεπόμενο από το νόμο 
3329/2005 έλεγχο νομιμότητας διερευνώντας τις αιτίες που οδήγησαν τον κ. Λυκο-
στράτη σε αυτή την διοικητική πράξη που επέφερε στο νοσοκομείο Νάουσας τρομερή 
αναστάτωση και δυσλειτουργία και να ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας. 

ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του Νομού να επιδείξουν ανάλογη ευαισθησία και να πράξουν 
τα δέοντα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του 
Νοσοκομείου, έμπρακτα και όχι δια λόγου, καθώς υπέρ πάσης προσωπικής φιλοδοξίας 
πρέπει να τίθεται το αγαθό της δημόσιας υγείας και πρακτικές που προκαλούν αναστά-
τωση και «τραυματίζουν» τις ευαίσθητες εργασιακές σχέσεις που είναι επιβαρυμένες 
τα δύο τελευταία χρόνια με την πανδημία, θα πρέπει να εκλείψουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Κωστίκου

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, με σειρά προτε-
ραιότητας, μεταξύ άλλων, επτακοσίων τριάντα (730) θέσεων τακτικού προσωπικού 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
https://bit.ly/3BlpQWX



4 Ε.Ν.Ε.ργειες | Επικαιρότητα ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Καθηκοντολόγιο Νοσηλευτών (Φ.Ε.Κ. 4262/10-08-2022)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γε-

νικό Επιτελείο Στρατού).

2 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των 
Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ «Η ΑΓΑΠΗ», β) ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣ-
ΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για τη δομή 
του Βρεφονηπιακού Σταθμού με διακριτικό τίτ-
λο «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ» και γ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙ-
ΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

3 Αρμοδιότητες  - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών 
των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δο-
μών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γε-
νικό Επιτελείο Στρατού). 

 Με την υπό στοιχεία Φ.894/47/825370/Σ.1432/27-7-22 
απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών - Σχολαζουσών Κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) όπως αναδιατυ-
πώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρο 32 του ν. 4223/2013 
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του 
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α’ 110).

β. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα.
1. Γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το 

Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):
α. Του Συλλόγου Συνδρόμου Down, η οποία συνί-

σταται στη δωρεά ενός λεωφορείου 18+1 θέσεων, 
μάρκας IVECO, μοντέλου 5/2002 με αριθμό κυκλοφο-
ρίας ΝΖΗ 2006, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000,00 €).

β. Του ιδιώτη Ιωσήφ Τσάκαλου, η οποία συνίσταται 
στη δωρεά ενός κλιματιστικού μηχανήματος, συνολικής 
αξίας επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €).

2. Ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι  

 Αριθμ. 73049 (2)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των 
Ν.Π.Ι.Δ.: α) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟ-
ΤΩΝ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ «Η ΑΓΑΠΗ», β) ΙΔΡΥ-
ΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για 
τη δομή του Βρεφονηπιακού Σταθμού με δια-
κριτικό τίτλο «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ» και γ) 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟ-
ΛΕΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 236).

2. Την παρ. 1 και το εδ. δ’ της παρ 2 του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 (Α’ 30) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Την παρ. 3 του άρθρου 283, του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 3, του ν. 3895/2010 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φο-
ρέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλά-
δος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους 
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 41).

6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22).

7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β’ 1310).

12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β’ 1163).

13. Τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πι-
στοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 8743/26-7-2022 έγ-
γραφό του.

15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μη-
τρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φο-
ρέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Β’ 22) 

έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλε-
κτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρε-
σιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.

α) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΕΑΣ ΝΙ-
ΚΟΜΗΔΕΙΑΣ «Η ΑΓΑΠΗ», με έδρα στη Νέα Νικομήδεια 
Ημαθίας.

β) ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για 
τη δομή του Βρεφονηπιακού Σταθμού με διακριτικό τίτ-
λο «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ», με έδρα στην Αθήνα.

γ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΩΣ 
ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, με 
έδρα στην Καρδίτσα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΥ   

Ι

   Αριθμ.Γ6/Γ.Π.οικ. 45664 (3)
Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών 
των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δο-
μών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 «Ρύθ-

μιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών 
του Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με το π.δ. 76/2001 κ.λπ. διατάξεις» 
(Α’ 43), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 
του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129).

β) Του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 
«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροπο-
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ποιήθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), το 
άρθρο 6 του ν. 4812/2021 (Α’ 110), τα άρθρα 40 και 41 
του ν. 4876/21 (Α’ 251), το άρθρο 78 του ν. 4921/2022 (Α’ 
75) και το άρθρο 41 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).

γ) Της παρ.  5 του άρθρου 52 «Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» του 
ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη 
ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του 
ν. 4790/2021 (Α’ 48).

δ) Του άρθρου 162 «Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)» 
του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση 
θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστι-
τούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

ε) Της παρ. 3.γ. του άρθρου 7 «Ομάδα Υγείας», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) 
και του άρθρου 45 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Α’ 115).

στ) Του άρθρου 35 του ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο 
εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 
του ν. 4931/2022 (Α’ 94).

ζ) Του άρθρου 2 του ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), το άρθρο 14 του 
ν. 4316/2014 (Α’ 270), το άρθρο 26 του ν. 4486/2017 
(Α’ 111) και του άρθρου 4.

η) Της περ. Ζ του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 «Δη-
μόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμι-
στική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 216).

θ) Του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιό-
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ια) Του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ. διατά-
ξεις» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 3527/2007 (Α’ 25), τα άρθρα 8 και 26 του ν. 3868/2010 
(Α’ 129), το άρθρο 69 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), το άρθρο 
69 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), τα άρθρα 15 και 22 του 

ν. 4025/2011 (Α’ 228), τα άρθρα 8 και 29 του ν. 4316/2014 
(Α’ 270), το άρθρο 171 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), το άρθρο 
24 του ν. 4737/2020 (Α’ 204) και του άρθρου 12.

ιβ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 «Σύ-
σταση Ένωσης Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 132).

ιγ) Του άρθρου 8 του ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας» (Α’ 53).

ιδ) Του άρθρου 17 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 30).

ιε) Του άρθρου 22 «Άσκηση επαγγέλματος νοσηλευτή» 
του ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (Α’ 296).

ιστ) Των άρθρων 6, 8 και 13 της παρ. 10 του ν. 2889/2001 
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας κα. διατάξεις» (Α’ 37), όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 13 του ν. 2955/2001 (Α’ 256), το άρθρο 2 του 
ν. 3204/2003 (Α’ 296), το άρθρο 55 του ν. 3918/2011 
(Α’ 31), τα άρθρα 4 και 6 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), το άρ-
θρο 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) και το άρθρο 60 του 
ν. 4368/2016 (Α’ 21).

ιζ) Των άρθρων 14, 56 και 106 του ν. 2071/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 2194/1994 
(Α’ 34), το άρθρο 14 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) και του άρ-
θρου 30 του ν. 4715/2020 (Α’ 149)

ιη) Των παρ. 1 και 2Α του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 217), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 3204/2003 (Α’ 296).

ιθ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α’ 137), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) 
και αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 1 του 
ν. 2469/1997 (Α’ 38).

κ) Του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων» (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 
του άρθρου 1 του π.δ. 51/2017(Α’ 82).

κα) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

κβ) Του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

κγ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του 
ν. 4600/2019 (Α’ 43), το άρθρο 61 του ν. 4616/2019 (Α’ 70), 
το άρθρο 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) και το άρθρο 10 
του ν. 4693/2020 (Α’ 116).

κδ) Του π.δ.  216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεο-
ντολογίας» (Α’ 167).

κε) Του άρθρου 1 του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός 
Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των 
τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκε-
πτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμά-
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των Υγείας και Πρόνοιας και δ) του Τμήματος Διοίκησης 
μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α’ 159).

κστ) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (Α’ 32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
125 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

2. Την υπό στοιχεία Γ6γ 5740/1968 υπουργική από-
φαση «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων 
Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» 
(Β’ 172).

3. Την υπό στοιχεία Υ7/3147/93 υπουργική απόφα-
ση «Σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)» (Β’ 700), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7/Γ.Π.οικ.16556/2003 
(Β’ 191) και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ6α/
Γ.Π.οικ.73537/17.10.2019 (Β’ 3983) και τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.μ 42842/8.07.2021 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού (Β’ 3175).

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.92189/28-11-2018 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Αρμοδιότητες - 
Καθήκοντα των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων του ΕΣΥ», (Β’ 5622) (ΑΔΑ: 6Α04465ΦΥΟ-1ΑΠ).

5. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, 
Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

6. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός δι-
αδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και 
Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.57113/2020 
(Β’  4041), Γ6α/Γ.Π.οικ.31888/2021 (Β’  2216) και Γ6α/
Γ.Π.οικ.74128/2021 (Β’ 28) αποφάσεις.

7. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.16237/9.05.2022 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Υπουργού «Γνωστικό αντικείμενο 
και κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης 
των ειδικευομένων νοσηλευτών για τις νοσηλευτικές 
ειδικότητες της: α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», 
β)«Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής 
Φροντίδας», γ)«Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», δ) «Νο-
σηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», ε) «Ογκολογι-
κής Νοσηλευτικής», στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής», 
ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και η) «Χειρουργικής Νοση-
λευτικής» (Β’ 2346).

8. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.16923/1.04.2022 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης 
Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)».

9. Το υπ’ αρ. 798/30.06.2022 έγγραφο της Ένωσης Νο-
σηλευτών -τριών Ελλάδας «Διαβίβαση υπομνήματος της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για το καθηκοντολόγιο 
των Νοσηλευτών και των υπαγόμενων ειδικοτήτων 
επαγγελματιών υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

10. Την υπ’  αρ. 1 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης/
23-06-2022, της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν).

11. Το από 28-7-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα «Εισήγη-
ση σχετικά με την υπ’ αρ. 1 απόφαση της 3ης Ολομέλειας/
23.06.2022 του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοση-
λευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.) αναφορικά με το καθηκοντολόγιο των 
Νοσηλευτών -τριών και των υπαγόμενων κλάδων στη Νο-
σηλευτική Υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ)».

12. Την αναγκαιότητα θέσπισης καθηκοντολογίου των 
νοσηλευτών -τριών, ως μέσο κατοχύρωσης του επαγγέλ-
ματος, αποσαφήνισης ρόλων, αντικειμένων απασχόλη-
σης και δραστηριοτήτων, καθώς και διασφάλισης της 
ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας 
των ασθενών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/
οικ.44658/29-7-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις αρμοδιότητες - καθήκοντα των Νοσηλευ-
τών - Νοσηλευτριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοση-
λευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων 
δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, με την επιφύλαξη του «Ενιαίου πλαισίου οργάνω-
σης των Νοσοκομείων» και των διατάξεων που διέπουν 
την Οργάνωση και τη Διοίκηση των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Νοσηλευτή -τριας

Ο Νοσηλευτής-τρια εκτελεί τις κάτωθι ενέργειες κατά 
περίπτωση:

(α) Αυτόνομες Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή -τριας
1. Η παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης νο-

σηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με βάση τις γενικές 
και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, εφαρμό-
ζοντας επιστημονικές μεθόδους.

2. Η αξιολόγηση των βιολογικών, ψυχικών, διανοητι-
κών, κοινωνικών και πολιτισμικών αναγκών, καθώς και 
των προβλημάτων υγείας - υπαρχόντων ή/και δυνητικών 
των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος.

3. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού:
α) Η συλλογή δεδομένων μέσω της συνέντευξης και 

της παρατήρησης.
β) Η διενέργεια κλινικής νοσηλευτικής εξέτασης και η 

έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών όλων των 
οργανικών λειτουργιών.

γ) Η νοσηλευτική αξιολόγηση και η συνεκτίμηση των 
διαθέσιμων διαγνωστικών ευρημάτων.

δ) Η μέτρηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των ζω-
τικών σημείων.

4. Η συνεκτίμηση της κλινικής σημασίας των ευρημά-
των της αξιολόγησης του ασθενούς με τα υπόλοιπα μέλη 
του νοσηλευτικού προσωπικού και τη διεπιστημονική 
ομάδα.

5. Η αναγνώριση των υπαρκτών και δυνητικών προ-
βλημάτων υγείας, ο ορισμός και η ιεράρχηση των νοση-
λευτικών διαγνώσεων και των προβλημάτων που μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με αυτόνομες νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες 
υγείας.
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6. Η ανάπτυξη και η ανάλογη τροποποίηση του σχεδί-
ου νοσηλευτικής φροντίδας με βάση τα ευρήματα της 
αξιολόγησης, τις επιθυμίες, τις αξίες, τις πολιτισμικές ιδι-
αιτερότητες και τις προτεραιότητες του ασθενούς.

7. Η εφαρμογή, η επίβλεψη και η υλοποίηση του σχε-
δίου νοσηλευτικής φροντίδας, με βάση επιστημονικές 
αρχές και δεδομένα (evidence based practice), για κάθε 
ασθενή για τον οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη και η 
εφαρμογή των ισχυόντων νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 
και κατευθυντήριων οδηγιών μέσω της νοσηλευτικής 
διεργασίας.

8. Η επεξήγηση και η αποσαφήνιση των διαδικαστικών 
μέτρων και θεραπευτικών διαδικασιών στον ασθενή, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την κατανόηση και τη συ-
νεργασία του.

9. Η προετοιμασία και η ενημέρωση των ασθενών για 
τις διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες.

10. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή προγραμμάτων εκ-
παίδευσης των ασθενών και των οικογενειών με βάση 
τις τρέχουσες ή/και δυνητικές τους ανάγκες για αυτο-
φροντίδα και προαγωγή της ανεξαρτησίας τους και η 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

11. Η άσκηση συμβουλευτικής σε συγκεκριμένες ομά-
δες ασθενών, ανάλογα με την ειδίκευσή του/της.

12. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη του ψυχικά ασθε-
νούς για τη βελτίωση και ανάπτυξη ατομικών, και κοινω-
νικών δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ατόμων.

13. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης 
και η διαχείριση της ψυχοκινητικής διέγερσης.

14. Η εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών και συ-
στάσεων, των ορθών κλινικών και νοσηλευτικών πρακτι-
κών, για τις διαδικασίες χορήγησης, φύλαξης, ασφάλειας 
των φαρμάκων και των ελεγχόμενων φαρμάκων.

15. Η ανάθεση, η καθοδήγηση και η επίβλεψη της ερ-
γασίας των βοηθών νοσηλευτών και του βοηθητικού 
υγειονομικού προσωπικού.

16. Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η επίβλεψη και η 
εκπαίδευση των ειδικευόμενων νοσηλευτών, φοιτητών, 
των σπουδαστών και των μαθητευόμενων των σχολών 
νοσηλευτικής.

17. Η καθοδήγηση και ο προσανατολισμός του νεο-
εισερχόμενου στην υγειονομική μονάδα νοσηλευτικού 
προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση του.

18. Η αναγνώριση των κλινικών προβλημάτων, η ανά-
πτυξη ερευνητικών προτάσεων και η διεξαγωγή κλινικών 
ερευνών με σκοπό την πρόοδο της επιστημονικής γνώ-
σης και της βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής 
φροντίδας, τηρώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντο-
λογίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κα-
νονισμούς και συστάσεις του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

19. Η εισήγηση κριτηρίων ποιότητας και ασφάλειας της 
παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και η τροποποί-
ηση νοσηλευτικών πρακτικών με βάση τα ερευνητικά 
δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστη-
μονικών και θεσμοθετημένων οργάνων.

20. Η συμμετοχή σε επιτροπές αντίστοιχες των νοση-
λευτικών αρμοδιοτήτων του.

21. Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
υγείας και με εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων υγείας σε περίπτωση μαζικών 
καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων.

22. Η συμμετοχή στον καθορισμό της πολιτικής υγείας 
στον εργασιακό του/της χώρο και σε όλα τα επίπεδα 
λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας.

23. Η άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριό-
τητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς 
του/της με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

24. Η παροχή πληροφοριών στον ασθενή και τους οι-
κείους του σε θέματα που αφορούν:

α) Τη λειτουργία του νοσοκομείου.
β) Τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας.
γ) Την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή.
δ) Την κάλυψη προϊόντων και υπηρεσιών από ασφα-

λιστικούς φορείς.
25. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών στα Τμήματα 

Επειγόντων Περιστατικών, θέτοντας προτεραιότητες 
και παραπέμποντας στους αρμόδιους κατά περίπτωση 
επαγγελματίες υγείας.

26. Η διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για τοπο-
θέτηση φλεβοκαθετήρα.

27. Η διενέργεια οξυμετρίας και καπνομετρίας και η 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους.

28. Η διενέργεια μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης.
29. Η λήψη μέτρων για την πρόληψη και φροντίδα 

επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.
30. Η περιποίηση και η θεραπεία των κατακλίσεων.
31. Η περιποίηση των στομιών και η εκπαίδευση του 

ασθενούς και των φροντιστών του.
32. Η υποβοήθηση, η φροντίδα και η αξιολόγηση της 

λειτουργίας απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
33. Η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του 

ασθενούς με όλες τις μεθόδους.
34. Η παρακολούθηση των ασθενών για έγκαιρη δι-

απίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις 
διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.

35. Η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και η εκτί-
μηση των επειγουσών παθολογικών καταστάσεων αυτού.

36. Η διενέργεια μέτρησης και καταγραφής των προ-
σλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών, καθώς και 
η αξιολόγηση των ευρημάτων.

37. Η διενέργεια αναρρόφησης (ενδοτραχειακή - ρινο-
τραχειακή - ρινική - στοματικής κοιλότητας, γαστρικού 
υγρού) στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στις Μο-
νάδες Αυξημένης Φροντίδας.

38. Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξό-
νη με χρήση stick.

39. Η περιποίηση, η αξιολόγηση και η αλλαγή τραυ-
μάτων και χειρουργικών τομών, καθώς και η αφαίρεση 
ραμμάτων.

40. Η συμμετοχή στη διενέργεια της εξωσωματικής 
λιθοτριψίας, της αιμοκάθαρσης και της περιτοναϊκής 
κάθαρσης.

41. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων επειγουσών ενεργειών 
σε χώρους ή μονάδες, όπου μπορεί να υπάρξουν προ-
βλεπτά οξέα συμβάντα.
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42. Η εφαρμογή πρώτων βοηθειών.
43. Η εφαρμογή συνδυασμένων μέτρων υποστήριξης 

της ζωής, βασική και εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση.

44. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων και η βρογχοαναρρό-
φηση τραχειοστομίας, ενδοτραχειακού σωλήνα για την 
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.

45. Η παροχή ανακουφιστικής, υποστηρικτικής και 
παρηγορητικής νοσηλευτικής φροντίδας

46. Η εκπαίδευση του ασθενούς για αυτοφροντίδα, 
εκπαίδευση οικογένειας, φροντιστών για συνέχιση της 
φροντίδας στην οικία και τη συμμόρφωση στη θερα-
πευτική αγωγή.

47. Η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών.
48. Η υποστήριξη στη διαχείριση του πένθους.
49. Η τήρηση του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας, 

των κανόνων, οδηγιών και συστάσεων που προκύπτουν 
από την κείμενη νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας της υγειονομικής μονάδας, τα διεθνή πρότυπα.

β) Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή/τριας σε εφαρ-
μογή νοσηλευτικών πρωτοκόλλων κατόπιν ιατρικής 
οδηγίας:

1. Η εφαρμογή βασικών και εξειδικευμένων τεχνικών 
θεραπευτικής φροντίδας, υποστήριξης οργανικών λει-
τουργιών, διαδικασίες συνεχούς επεμβατικής και μη 
επεμβατικής παρακολούθησης, χορήγησης φαρμακευ-
τικών ουσιών από όλες τις οδούς, χορήγησης οξυγόνου, 
χορήγησης υγρών, ολικής παρεντερικής και εντερικής 
διατροφής και παροχής πρώτων βοηθειών, βρογχικής 
παροχέτευσης εκκρίσεων, μεταβολικής υποστήριξης και 
φυσικής αποκατάστασης.

2. Η υποβοήθηση και η φροντίδα της λειτουργίας 
απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.

3. Η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του 
ασθενούς με όλες τις μεθόδους.

4. Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης και οι πλύσεις 
ουροδόχου κύστης με μόνιμο καθετήρα και κλειστό κύ-
κλωμα παροχέτευσης.

5. Οι πλύσεις οφθαλμών, ώτων, παραρρινικών κοιλο-
τήτων, στομάχου και συριγγίων.

6. Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα.
7. Η διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης και εκπαίδευ-

ση του ασθενούς, της οικογένειας, των φροντιστών.

8. Η λήψη αίματος από αρτηριακή γραμμή για την ανά-
λυση των αερίων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 
σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

9. Η διενέργεια λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.
10. Η προσπέλαση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης 

για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης στις Μονάδες Τεχνητού 
Νεφρού.

11. Η διενέργεια εμβολιασμών.
12. Η χορήγηση μετάγγισης αίματος και παραγώγων, η 

πρόληψη και η αντιμετώπιση επιπλοκών από την εφαρ-
μογή τους.

13. Η διενέργεια καθορισμού ομάδος αίματος και δι-
ασταύρωσης αίματος από τους Νοσηλευτές που εργά-
ζονται στα Τμήματα Αιμοδοσίας.

14. Η εφαρμογή ναρθήκων άνω και κάτω άκρων και η 
αφαίρεση γύψινων επιδέσμων.

15. Η εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελε-
τικών έλξεων.

16. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.
17. Η διενέργεια αλλεργικών τεστ (νυγμού, ενδοδερ-

μικά κ.ά.) στα αλλεργιολογικά ιατρεία, η, καθώς και η 
χορήγηση ορών (αντιτετανικός, αντιοφικός κ.α.).

18. Η απομόνωση, η διαχείριση και δήλωση κρουσμά-
των λοιμωδών - μεταδοτικών νοσημάτων κα οιουδήποτε 
επικίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια υγεία.

19. Η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων που σχε-
τίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.

20. Η εφαρμογή συστημάτων, πρωτοκόλλων καταγρα-
φής και διαχείρισης ανεπιθύμητων συμβαμάτων.

Οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ6γ 5740/1968 υπουρ-
γικής απόφασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού κα-
θηκόντων Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων» (Β’ 172) ισχύουν στο μέτρο που δεν αντί-
κεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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*02042621008220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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Καθηκοντολόγιο Β. Νοσηλευτών (Φ.Ε.Κ. 4209/08-08-2022)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΑ 360 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, με δια-
κριτικό τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 360» και 
Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «ΕΛΠΙΔΑ».

2 Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νο-
σοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 74629 (1)
    Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΑ 360 Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, με δι-
ακριτικό τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 360» 
και Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «ΕΛΠΙΔΑ ».

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 236).

2. Την παρ. 1 και την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3, του ν. 3895/2010 
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών 
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22).

7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/25.5.2011 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β’ 1310).

12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/22.03.2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
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μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β’ 1163).

13. Τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πι-
στοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 8975/02.08.2022 έγ-
γραφό του.

15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μη-
τρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φο-
ρέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.» (Β’ 22) 
έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλε-
κτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρε-
σιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, του Ν.Π.Ι.Δ.: 

- ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 360 Αστική μη Κερδοσκο-
πική Εταιρία, με διακριτικό τίτλο [«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΑ 360» και έδρα στην Αθήνα.]

Β. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρε-
σιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, του Ν.Π.Ι.Δ.:

- ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕ-
ΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ [«ΕΛΠΙΔΑ», με έδρα 
στη Ρόδο.]

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

  Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας 
Παιδιού και Οικογένειας 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΥ

Ι

    Αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ. 46042 (2)
Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών 
Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας .

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 «Ρύθμι-

ση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του 
Ε.Σ.Υ σύμφωνα με το π.δ. 76/2001 και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 43), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 
του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129),

β) του άρθρου  2 του ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 40 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), το άρθρο 14 του 
ν. 4316/2014 (Α’ 270) και το άρθρο 26 του ν. 4486/2017 
(Α’ 111), καθώς και του άρθρου 4 του ιδίου νόμου,

γ) του άρθρου 35 του ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο 
εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της 
Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση δια-
δικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ 
των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προο-
ρίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική 
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 51 του ν. 4931/2022 (Α’ 94),

δ) του άρθρου 52 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την 
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απο-
νομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 256), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4790/2021 (Α’ 48),

ε) του άρθρου  90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) των άρθρων 56 και 106 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρο-
νισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), όπως 
το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2194/1994 
(Α’ 34) και το άρθρο 14 του ν. 2889/2001 (Α’ 37),

ζ) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 3527/2007 (Α’ 25), τα άρθρα 8 και 26 του ν. 3868/2010 
(Α’ 129), το άρθρο 69 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), το άρ-
θρο 69 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), τα άρθρα 15 και 22 του 
ν. 4025/2011 (Α’ 228), τα άρθρα 8 και 29 του ν. 4316/2014 
(Α’ 270), το άρθρο 171 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και το 
άρθρο 24 του ν. 4737/2020 (Α’ 204), καθώς και του άρ-
θρου 12 του ιδίου νόμου,

η) του άρθρου 8 και της παρ. 10 του άρθρου 13 του 
ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37), όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 3204/2003 (Α’ 296) 
και το άρθρο 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63),

θ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 «Ρυθμί-
σεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 217), σε συνδυασμό με την παρ. 20 του 
άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

ι) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), και ιδίως των 
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άρθρων 11 και 31, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.9 
και παρ. 21 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2017 (Α’ 82),αντι-
στοίχως,

ια) του π.δ. 210/2001 «Επαγγελματικά δικαιώματα των 
κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτερο-
βάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων 
“Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολο-
γικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοση-
λευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και “Νοσηλευτική 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας” των Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. 
Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών”, 
καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της δια-
δικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω 
επαγγελμάτων» (Α’ 165), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ.  
268/2003 (Α’ 240),

ιβ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιγ) του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και

ιδ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του 
ν. 4600/2019 (Α’ 43), το άρθρο 61 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), 
το άρθρο 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) και το άρθρο 10ο 
του ν. 4693/2020 (Α’ 116).

2. Την υπό στοιχεία Γ6γ 5740/26.3.1968 υπουργική 
απόφαση «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων 
Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» 
(Β’ 172).

3. Την υπό στοιχεία Υ7β/οικ.4756/09.08.2001 υπουρ-
γική απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγηση άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (Β’1082) 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/
Γ.Π.οικ.20530/22.2.2002 (Β’ 262) υπουργική απόφαση και 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ.Π.69740/13/ 
17.10.2014 (Β’ 2962) απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.63490/18.10.2017 (Β’ 2939) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας την υπό 
στοιχεία  Γ6α/Γ.Π.οικ.2786/11.01.2019 (Β’ 103) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και την υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.οικ.41143/7.7.2022 (Β’ 3850) απόφαση της Ανα-
πληρώτριας Υπουργού Υγείας.

4. Την υπό στοιχεία Υ7/3147/20.8.1993 υπουργι-
κή απόφαση «Σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού 
Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)» 
(Β’  700), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Υ7/Γ.Π.οικ.16556/14.2.2003 (Β’ 191) απόφαση της Υφυ-
πουργού Υγείας και Πρόνοιας, αντικαταστάθηκε με την 
υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.73537/17.10.2019 (Β’ 3983) από-
φαση του Υφυπουργού Υγείας και τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ. 42842/08.07.2021 (Β’ 3175) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

5. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.92189/28.11.2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Αρμο-
διότητες  - Καθήκοντα των Προϊσταμένων της Νο-
σηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των 
λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β’ 5622) 
(ΑΔΑ: 6Α04465ΦΥΟ-1ΑΠ).

6. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

7. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.16923/01.04.2022 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης 
Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)».

8. Το υπ’  αρ. 798/30.06.2022 έγγραφο της Ένωσης 
Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας «Διαβίβαση υπομνήματος 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για το καθηκοντολό-
γιο των Νοσηλευτών και των υπαγόμενων ειδικοτήτων 
επαγγελματιών υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

9. Την υπ’ αρ. 1 απόφαση της της 3ης Συνεδρίασης/ 
23.06.2022 της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν). «Καθηκοντολόγιο 
των Νοσηλευτών και των υπαγόμενων ειδικοτήτων 
επαγγελματιών υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

10. Την αναγκαιότητα θέσπισης καθηκοντολογίου των 
Βοηθών Νοσηλευτών-τριών, ως μέσο κατοχύρωσης του 
επαγγέλματος, αποσαφήνισης ρόλων, αντικειμένων απα-
σχόλησης και δραστηριοτήτων, καθώς και διασφάλισης 
της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και της ασφά-
λειας των ασθενών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/
οικ.44874/01.08.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, απο-
φασίζουμε:

Ορίζουμε το καθηκοντολόγιο των Βοηθών Νοσηλευ-
τών - τριών που υπηρετούν σε Νοσοκομεία και λοιπά 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., καθώς και σε δημόσιες 
δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, με την επιφύλαξη του «Ενιαίου πλαισίου οργάνω-
σης των Νοσοκομείων» και των διατάξεων που διέπουν 
την οργάνωση και τη διοίκηση των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ., όπως κάθε φορά ισχύουν, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο 
Βοηθός Νοσηλευτή-τριας

Είναι υπάλληλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, υπό 
την εποπτεία του Προϊστάμενου Νοσηλευτή ή των Νο-
σηλευτών.

Σκοπός του Βοηθού Νοσηλευτή, είναι η παροχή βασι-
κής νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, υπό την 
επίβλεψη των νοσηλευτών και, γενικά, την υποστήριξη 
των νοσηλευτών στο έργο τους.

Τα καθήκοντα του Βοηθού Νοσηλευτή είναι τα εξής:
1. Η παροχή γενικής και τοπικής καθαριότητας στον 

ασθενή.
2. Η παροχή βοήθειας στον ασθενή με τις καθημερινές 

δραστηριότητες (θέση στο κρεβάτι, μπάνιο, χτένισμα, 
πλύσιμο δοντιών, ντύσιμο, χρήση τουαλέτας, βάδιση, 
άσκηση κ.λπ.).

3. Η παροχή βοήθειας, φροντίδας και υποστήριξης του 
ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει 
υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
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4. Η παροχή φροντίδας δέρματος για την πρόληψη 
κατακλίσεων και επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό 
την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης.

5. Η αλλαγή θέσεως ή επανατοποθέτηση του ασθενούς 
στο κρεβάτι.

6. Η παροχή βοήθειας στον ασθενή την έγερση να ση-
κωθεί από το κρεβάτι, να τοποθετηθεί σε εξεταστικό ή 
χειρουργικό τραπέζι σε τροχήλατη καρέκλα ή σε φορείο.

7. Η εφαρμογή μόνο φυσικών μέσων για πρόκληση 
ούρησης.

8. Η παρακολούθηση της λειτουργίας παροχετεύσεων.
9. Η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για την ασφά-

λεια του ασθενούς.
10. Η εφαρμογή καθαρών επικαλυμμάτων, επιδέ-

σμων, ή ελαστικών καλτσών υπό την καθοδήγηση του 
νοσηλευτή.

11. Η παροχή βοήθειας στους νοσηλευτές στη λειτουρ-
γία του εξοπλισμού ή στην παροχή φροντίδας.

12. Η λήψη των ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμο-
κρασία, αναπνοές), υπό την καθοδήγηση του νοσηλευτή.

13. Η μέτρηση του βάρους και του ύψους των ασθενών.
14. Η σίτιση του ασθενούς ή η παροχή βοήθειας στη 

λήψη τροφής και υγρών.
15. Η συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων όπως ούρων, κο-

πράνων, πτυέλων κ.ά.
16. Η εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση 

υποθερμίας - υπερθερμίας.
17. Η μέτρηση των προσλαμβανόμενων και αποβαλ-

λόμενων υγρών και η ενημέρωση του νοσηλευτή.
18. Η παροχή τοπικής προεγχειρητικής προετοιμασίας.
19. Η παροχή βοήθειας στην αφαίρεση παροχετεύσεων.
20. Η παροχή βοήθειας στην τοποθέτηση νάρθηκα.
21. Η εκτέλεση εκκενωτικού υποκλυσμού.
22. Η χορήγηση, συλλογή και τακτοποίηση ειδικών 

δοχείων για τη φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ου-
ροδόχου κύστεως.

23. Η διευθέτηση της κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθε-
νή), κενής ή με κατακεκλιμένο άτομο.

24. Η παροχή φροντίδας με σεβασμό και η διατήρηση 
της αξιοπρέπειας του νεκρού σώματος, εκδήλωση ενδι-
αφέροντος και υποστήριξη των πενθούντων συγγενών.

25. Η διατήρηση καλής επικοινωνίας με την ομάδα 
φροντίδας υγείας και τους ασθενείς και η έγκαιρη ενη-
μέρωση του νοσηλευτή για την κατάσταση των ασθενών 
(συμπεριφορά, συμπτώματα, παράπονα).

26. Η άσκηση επειγουσών νοσηλευτικών πράξεων και 
η εφαρμογή πρώτων βοηθειών, όπως είναι οι ακόλουθες:

i) Ίσχαιμος περίδεση
ii) Ακινητοποίηση κατάγματος.

27. Η διατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος 
ασφαλούς και υγιεινού, ακολουθώντας τα πρότυπα και 
τις διαδικασίες ελέγχου των λοιμώξεων, που έχουν τεθεί 
από την υπηρεσία.

28. Η φροντίδα για την καθαριότητα των εργαλείων.
29. Η ταξινόμηση των εργαλείων, των οργάνων, των 

συσκευών, του ιματισμού, των ορών, του φαρμακευτικού 
υλικού, των αναλώσιμων κ.λπ.

30. Ο έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και η 
σχετική αναφορά προς τους αρμοδίους.

31. Η παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευ-
ών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, 
καθώς και πιθανές βλάβες τους και η σχετική αναφορά 
προς τους αρμοδίους.

32. Η τακτοποίηση και συμπλήρωση με επαρκές υλικό 
των ερμαρίων και άλλων χώρων του δωματίου προε-
τοιμασίας νοσηλειών και των τροχήλατων καροτσιών:

i) H καθαριότητα - απολύμανση των χρησιμοποιημέ-
νων εργαλείων, συσκευών παροχετεύσεων και άλλων 
αντικειμένων σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσηλευτή.

ιι) Ετοιμασία των προς αποστείρωση υλικών/εργαλεί-
ων, άλλου εξοπλισμού και ιματισμού.

33. Η μεταφορά εργαστηριακών δειγμάτων, εγγρά-
φων, φακέλων ασθενών και άλλων αντικειμένων, από 
το ένα νοσηλευτικό τμήμα σε άλλο, στο φαρμακείο ή 
όπου αλλού παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προϊστάμενου ή του υπεύθυνου νοσηλευτή.

34. Επίσης, η εκτέλεση οποιασδήποτε νοσηλευτικής 
πράξης του ανατίθεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέ-
ρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο Βοηθός του 
Νοσηλευτή δύναται να εκτελέσει.

35. Η τήρηση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, των 
οδηγιών και συστάσεων που προκύπτουν από την κεί-
μενη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της υγει-
ονομικής μονάδας.

Οι διατάξεις της υπ’ αρ. Γ6γ 5740/26.3.1968 υπουργι-
κής απόφασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθη-
κόντων Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων» (Β’ 172) ισχύουν στο μέτρο που δεν αντίκεινται 
στις διατάξεις της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022

  Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042090808220004*
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Ώρα ανάληψης ευθυνών από την Πολιτεία για την ασφαλή 
λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

 Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια 
για τον τραγικό θάνατο του 49χρονου συμπολίτη μας που προσήλθε στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ» σε ημέρα μη εφημερίας.

Με απόλυτο σεβασμό στο πένθος της οικογένειας του εκλιπόντος, σφυγμο-
μετρώντας την κοινή γνώμη που ζητά την απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης, 
από τη δική μας σκοπιά και θέλοντας να θέσουμε το ζήτημα στη σωστή του 
διάσταση και όχι εν θερμώ, πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η αναζήτηση ευ-
θυνών, όσο ορθή και δικαιολογημένη και αν είναι, δε μπορεί να στηρίζεται σε 
ακραίους συναισθηματισμούς και ημιμάθεια σχετικά με την ισχύουσα νομοθε-
σία και τις τραγικές συνθήκες υποστελέχωσης και αυθαιρεσίας αναφορικά με 
τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας -με τον παράγοντα τύχη να αποτελεί 
συχνά τον καταλύτη για τη ζωή ή το θάνατο των ασθενών- ούτε να φτάνει ως το 
σημείο ύπαρξης εξιλαστήριων θυμάτων, χωρίς καμία περαιτέρω διερεύνηση 
της παθογένειας και των τρομακτικών ελλείψεων του ίδιου του συστήματος 
υγείας.

Η εκ των προτέρων και εξ ολοκλήρου επομένως καταδίκη και τα αναθέματα 
είναι εξαιρετικά άδικα για το μαχόμενο νοσηλευτικό προσωπικό που εδώ και 
δεκαετίες αποτελεί το στυλοβάτη του ΕΣΥ και παλεύει καθημερινά με όλες του 
τις δυνάμεις για τη φροντίδα του πάσχοντος ασθενούς και καλείται διαρκώς να 
αναλάβει αλλότριες ευθύνες.

Το αδιανόητο συμβάν θανάτου ενός συμπολίτη μας που προσήλθε σε τριτο-
βάθμιο Νοσοκομείο το έτος 2022 και κατέληξε, έριξε κάθε πέπλο συγκάλυψης 
ή παρανόησης των ελλείψεων και της ολοσχερούς ανεπάρκειας του συστήμα-
τος και της αποτίμησης των ανθρώπινων μονάδων στελέχωσης αποκλειστικά 
και μόνο σε χρήμα χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο τεράστιος κίνδυνος απώλειας 
ανθρώπινων ζωών. Για άλλη μια φορά, στο όνομα της έλλειψης πόρων, είχαμε 

τη μη στελέχωση του ΤΕΠ με εφημερεύοντα ιατρό σε ημέρα μη εφημερίας, την 
παντελή έλλειψη πρωτοκόλλου παραλαβής ασθενούς σε ημέρα μη εφημερίας 
και την μετακύλιση της ευθύνης για ακόμη μία φορά στους Νοσηλευτές, κάτι 
που αποτελεί τον κανόνα για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει στο ΕΣΥ.

Το ότι η Νοσηλεύτρια ευσυνείδητα υποδεχόταν τους ασθενείς στο ΤΕΠ σε 
ημέρα μη εφημερίας, διότι ήταν η μόνη υπάλληλος του Νοσοκομείου στη θέση 
εκείνη, χωρίς να παρίσταται ιατρός, είχε τη μοιραία συνέπεια της ιατρικής εκτί-
μησης του περιστατικού, εκτίμησης εσφαλμένης με ολέθριες συνέπειες, εξανα-
γκασθείσας από τις γνωστές στους διοικούντες την υγεία συνθήκες.

Καίτοι δεν είναι ώρα ενημέρωσης σχετικά με τη διαρκή παραβίαση της Νο-
μοθεσίας για την άσκηση του ιατρικού και του Νοσηλευτικού επαγγέλματος, 
τον εξαναγκασμό των Νοσηλευτών να γίνουν στην πράξη γιατροί, των ολο-
σχερώς κλειστών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας σε ημέρες μη εφημερίας, 
της κακής εφαρμογής της νομοθεσίας για την στελέχωση των ΤΕΠ, αλλά ώρα 
ανάληψης ευθυνών, ως το Επαγγελματικό Επιμελητήριο των Νοσηλευτών της 
χώρας, κάνουμε έκκληση για ακόμη μία φορά στην Πολιτεία και ειδικότερα 
στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αντιμετωπίσει το όλο ζήτημα σφαιρι-
κά και όχι μεμονωμένα και να δώσει άμεσα ριζικές λύσεις στην παθογένεια 
των Νοσοκομείων-φάντασμα, των Νοσοκομείων με ωράριο, των άδειων από 
ιατρούς κλινικών και των «εφημεριών εκ της οικίας» και όλων των νοσηρών 
φαινομένων, ώστε να μη θρηνήσουμε άλλους συνανθρώπους μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

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 Δη-
μόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, 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 Πολι-
τικής 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 Γενι-
κός Γραμματέας κ. Τζαννής Πολυκανδριώτης.

Κατά τους χαιρετισμούς, επισημάνθηκε από όλους τους επίσημους προσκε-
κλημένους η αναγκαιότητα παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στους Νοση-
λευτές, αλλά και η περαιτέρω στήριξη του κλινικού έργου που επιτελούν, μέσα 
από τα καινοτόμα επιμορφωτικά Προγράμματα: «Επιμόρφωση Νοσηλευτών 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία» και «Εκπαίδευση Νο-

σηλευτικού Προσωπικού για την άμεση στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θερα-
πείας, 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 Υγεί-
ας να είναι προσβάσιμες στα Άτομα με Αναπηρία κι αφετέρου να εκμηδενί-
ζεται 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 εξειδικευμέ-
νη 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 αί-
σθημα ευθύνης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και αποτελώντας τον 
οδηγό για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμε-
νων φορέων.

Στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, η Ένωση Νοση-
λευτών 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 ολι-
στικά στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο 
της Νοσηλευτικής – ΣτΕ: Άνευ εννόμου συμφέροντος η αίτηση 
ακύρωσης του Π.Σ.Ε.Υ.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) επεδίωκε τον εκσυγχρονισμό των 
νοσηλευτικών ειδικοτήτων, που είχαν καθιερωθεί κατά το παρελθόν με τις 
διατάξεις του Νόμου 1579/1985, προκειμένου το πλαίσιο της νοσηλευτικής 
εξειδίκευσης να εναρμονιστεί τόσο με τα σύγχρονα διδάγματα της νοσηλευτι-
κής επιστήμης, όσο και με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Το πάγιο αίτημα της ΕΝΕ τελικώς εισακούστηκε και με τις πρόσφατες διατά-
ξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Νόμου 4690/2020 συστάθηκαν νέες νοση-
λευτικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένης της ειδικότητας της «Νοσηλευτι-
κής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής».

Εξάλλου με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων 13 (τελευταίο εδά-
φιο), 15 και 18 παρασχέθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό 
Υγείας για την έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα προσδιορίζονται 
διαδικαστικής και ουσιαστικής φύσεως ζητήματα, ως και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Κατ’ εξουσιοδότηση, λοιπόν, των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 
Γ6α/Γ.Π.39226/30-06-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2656/30-06-2020) περί του καθο-
ρισμού διαδικασίας για την λήψη ειδικότητας α) Επείγουσας και Εντατικής Νο-
σηλευτικής και β) Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

Κατά της ως άνω υπουργικής απόφασης ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκε-
πτών Υγείας (ΠΣΕΥ) κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση 
ακυρώσεως, θεωρώντας ότι η Κοινοτική Νοσηλευτική αποτελεί αποκλειστικό 
επαγγελματικό δικαίωμα των Επισκεπτών Υγείας και όχι των Νοσηλευτών!

Όπως ήταν αυτονόητο η ΕΝΕ παρενέβη στη συγκεκριμένη δίκη, ζητώντας 
την απόρριψη της αιτήσεως του ΠΣΕΥ, υποστηρίζοντας ότι η Κοινοτική Νοση-
λευτική αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της Νοσηλευτικής. Παράλληλα η ΕΝΕ 
πρόβαλλε μετ’ επιτάσεως, ότι ο ΠΣΕΥ στερείται του σχετικού εννόμου συμφέ-
ροντος για την προσβολή της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης.

 θέσεις της ΕΝΕ έγιναν καθ’ ολοκληρίαν δεκτές από το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, το οποίο με την δημοσιευθείσα απόφασή του απέρριψε την αίτηση 
του ΠΣΕΥ, έκανε δεκτή την παρέμβαση της ΕΝΕ και επέβαλε σε βάρος του 
ΠΣΕΥ την δικαστική δαπάνη της ΕΝΕ. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε, ότι με την κατά 
τα ανωτέρω υπουργική απόφαση ουδόλως μεταβάλλονται τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των Νοσηλευτών, με αποτέλεσμα ο ΠΣΕΥ και τα μέλη του να στε-
ρούνται του αναγκαίου στοιχείου του εννόμου συμφέροντος για την προσβολή 
της, όπως ακριβώς είχε υποστηρίξει και η ΕΝΕ.

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αποτελεί πλήρη δικαίωση της ΕΝΕ και 
του διαχρονικού αιτήματός της για τον εμπλουτισμό των νοσηλευτικών ειδι-
κοτήτων με την ειδικότητα και της Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Κατά τα λοιπά η 
εν μέσω πανδημίας αναληφθείσα πρωτοβουλία του ΠΣΕΥ για την προσπάθεια 
ακύρωσης μιας υπουργικής απόφασης περί της Κοινοτικής Νοσηλευτικής, η 
έκδοση της οποίας επί της ουσίας υπαγορεύτηκε από τις συνθήκες πανδημί-
ας, όπως καταμαρτυρεί και η αιτιολογική έκθεση του άρθρου 58 του Νόμου 
4690/2020, κρίνεται τουλάχιστον ως ατυχής και άκαιρη. Σε κάθε περίπτωση 
η απάντηση στην ως άνω πρωτοβουλία δόθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας.

Σε συνέχεια, λοιπόν, μιας ακόμη δικαστικής επιτυχίας της ΕΝΕ, η διοίκηση 
του νομικού προσώπου δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι εξακολουθεί στην 
πορεία που έχει χαράξει, διεκδικώντας την διαρκή ανάπτυξη της Νοσηλευτικής, 
αφήνοντας στο περιθώριο όποιον βάλλει κατά των Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Καταγγελία Ε.Ν.Ε.: Απαράδεκτη – παράνομη και καταχρηστική 
η μετατροπή των Νοσηλευτών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, σε 
διανομείς φαγητού

Η Ε.Ν.Ε. απέστειλε καταγγελία προς την Εφορεία του Αιγινήτειου Νοσοκομεί-
ου και προς τον Προέδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, σχετικά 
με το έγγραφο: «Κανονισμός υποχρεώσεων νοσηλευομένων, επισκεπτών και 
συνοδών ασθενών κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο για τον περιο-
ρισμό της διασποράς της COVID 19», σύμφωνα με το οποίο οι Νοσηλευτές 
καλούνται να παραλαμβάνουν παραγγελίες και παραλαβές φαγητού και συνα-
φών ειδών (delivery) δύο φορές την ημέρα κατά τις ώρες 09.00-10.00 πμ και 
17.00-18.00 μμ. από την κεντρική είσοδο. Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,
Προσφάτως υπέπεσε στην αντίληψή μας έγγραφο του Προέδρου της Επι-

τροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, που τιτλο-
φορείται ως «Κανονισμός υποχρεώσεων νοσηλευομένων, επισκεπτών και συ-
νοδών ασθενών κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο για τον περιορισμό 
της διασποράς της COVID 19».

Με το έγγραφο αυτό παρέχονται οδηγίες για την λήψη συγκεκριμένων μέ-
τρων με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ωστόσο εντύπωση, αλλά και αγανάκτηση, προκαλεί η τελευταία οδηγία, 
σύμφωνα με την οποία «Οι παραγγελίες και παραλαβές φαγητού και συνα-
φών ειδών (delivery) θα γίνονται ομαδικά δύο φορές την ημέρα κατά τις ώρες 
09.00-10.00 πμ και 17.00-18.00 μμ. Η παραλαβή θα γίνεται στην κεντρική 
είσοδο από τους νοσηλευτές».

Με άλλα λόγια, δυνάμει του ανωτέρω εγγράφου εντέλλονται επί της ουσίας 
οι νοσηλευτές να υποκαθιστούν το έργο των διανομέων εντός των χώρων του 

νοσοκομείου!
Για πολλοστή φορά η ΕΝΕ αισθάνεται την ανάγκη να υπενθυμίσει προς πάσα 

κατεύθυνση, ότι οι νοσηλευτές, που τυγχάνουν απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων, παρέχουν εκ του νόμου αμιγώς νοσηλευτικές υπηρεσίες, 
ήτοι υπηρεσίες υγείας προς τους νοσηλευομένους ασθενείς. Ως εκ τούτου εί-
ναι τουλάχιστον αδιανόητο, εξοργιστικό και προσβλητικό να επιχειρείται η με-
τατροπή των νοσηλευτών σε διανομείς φαγητού από κάποιον «εμπνευσμένο» 
πρόεδρο Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Ο συγκεκριμένος κύριος, που δηλώνει Αναπληρωτής Καθηγητής, όφειλε να 
γνωρίζει αφενός το εύρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευ-
τών, αφετέρου τα όρια της δικής του αρμοδιότητας, η οποία σε καμία περίπτω-
ση δεν φτάνει μέχρι του σημείου να αναθέτει αλλότρια καθήκοντα σε εργαζό-
μενους συγκεκριμένου κλάδου.

Κατά το μέρος τούτο η συγκεκριμένη οδηγία, που δεν περιβάλλεται καν τον 
τύπο διοικητικής πράξεως, αξιολογείται ως παράνομη και καταχρηστική και, 
άρα, μη εφαρμοστέα. Συμπερασματικά, ουδείς νοσηλευτής υποχρεούται ή δύ-
ναται να υποχρεωθεί σε διανομή φαγητού, ενώ το επίμαχο έγγραφο θα πρέπει 
άμεσα να ανακληθεί/τροποποιηθεί, ώστε να εναρμονίζεται με το ισχύον κανο-
νιστικό πλαίσιο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Επιτακτική η ανάγκη πλήρους κάλυψης των Σχολικών 
Μονάδων στην Ειδική Αγωγή και στη Γενική Εκπαίδευση με 
Σχολικούς Νοσηλευτές ΠΕ25

Η Ε.Ν.Ε. απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη πλήρους κάλυψης των Σχολικών Μονάδων 
στην Ειδική Αγωγή και στη Γενική Εκπαίδευση με Σχολικούς Νοσηλευτές ΠΕ25. 
Αναλυτικά το αίτημα:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) συστήθηκε με τον Ν. 3252/2004 

υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εθνικής εμβέ-
λειας, σωματειακής φύσεως, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας και σύμ-
φωνα με το Ν. 3252/2004, Άρθρο 3, παρ. 1, 2,3, οι Σχολικοί Νοσηλευτές 
υπάγονται ως τακτικά μέλη ως απόφοιτοι: α) Νοσηλευτικών Τμημάτων Α.Ε.Ι., 
β) Νοσηλευτικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών 
Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών 
Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των 
οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοση-
λευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράγραφος 3: 
Αλλοδαποί που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης να ασκούν τη Νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της 
Ε.Ν.Ε., με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Παράγραφος 4: Επίτιμα μέλη 
της Ε.Ν.Ε. είναι πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην προαγωγή και την ανάπτυ-
ξη της Νοσηλευτικής.

Οι Σχολικοί Νοσηλευτές, βασισμένοι σε δεοντολογικές και τεκμηριωμένες 
πρακτικές, είναι οι ηγέτες που γεφυρώνουν την υγειονομική περίθαλψη και την 
εκπαίδευση, προσφέρουν συντονισμό φροντίδας, υποστηρίζουν την ποιοτική 
φροντίδα των μαθητών και συνεργάζονται για να σχεδιάσουν συστήματα που 
επιτρέπουν σε άτομα και κοινότητες να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους.

Στο πλαίσιο της καθιέρωσης του θεσμού του Σχολικού Νοσηλευτή ΠΕ25 
στις σχολικές μονάδες της χώρας, έχει αποδειχθεί περίτρανα ο νευραλγικός 
ρόλος του μέσα στη σχολική μονάδα. Εν’ όψει της νέας σχολικής χρονιάς ευελ-
πιστούμε, ότι εκτός της αυτονόητης κάλυψης όλων των οργανικών κενών στην 
ειδικότητα ΠΕ25, τόσο στην Ειδική Αγωγή, όσο και στη Γενική και Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση, θα προβείτε άμεσα και στη σύσταση αντίστοιχων οργανικών 
θέσεων στη Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (όπως υπάρχουν στην Ειδι-
κή Αγωγή), ώστε να μονιμοποιηθούν οι αναπληρωτές Σχολικοί Νοσηλευτές.

Καθώς οι ανάγκες για υποστήριξη των μαθητών διαφοροποιούνται στην 
Ειδική Αγωγή και στη Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, παραμένουν 
ωστόσο, αδιαμφισβήτητα εξ’ ίσου σημαντικές, για τους σκοπούς τους οποίους 
εξυπηρετούν, σε ότι αφορά την προστασία – προαγωγή της υγείας, καθώς και 
την κάλυψη των διαπιστωμένων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, έτσι ώστε 
ο θεσμός του Σχολικού Νοσηλευτή να ανταποκρίνεται στο ρόλο του και να 
συμβάλλει αφενός στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση κι αφετέρου στη 
διασφάλιση της ανάπτυξης των γνώσεων των μαθητών, παρέχοντας ένα προ-
στατευμένο και υγιές σχολικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά και μόνο σας ανα-
φέρουμε την καθοριστική συμβολή των Σχολικών Νοσηλευτών στη διαχείριση 
των κρουσμάτων COVID – 19 στις σχολικές μονάδες.

Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσληφθέντων 1224 Ανα-
πληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών (μαζί με τους επιπλέον 72 Νοσηλευτές 
ΠΕ87.02, οι οποίοι προσλήφθηκαν ως Αναπληρωτές Σχολικοί Νοσηλευτές 
ΠΕ25), το περασμένο σχολικό έτος, ώστε να καλυφθούν επιπλέον ανάγκες πα-
ροχής σχολικής νοσηλευτικής φροντίδας, (σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΣΥΔ 
από τις 07-04-2022), σε σχέση με τους υπάρχοντες 141 μόνιμους Σχολι-
κούς Νοσηλευτές ΠΕ25, αφενός καταδεικνύει τις τεράστιες ανάγκες εισροής 
Σχολικών Νοσηλευτών στις σχολικές μονάδες κι αφετέρου, αναδεικνύει τις 
δυσχέρειες τις οποίες επιφέρει το εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών 
στο σύνολο των σχολικών μονάδων, καθώς σε κάθε σχολικό έτος (εκτός από 

τυχαίες συγκυρίες, στις οποίες παραμένει ο ίδιος αναπληρωτής στη σχολική 
μονάδα), αλλάζουν οι Σχολικοί Νοσηλευτές, με αποτέλεσμα να μην διατηρεί-
ται μια συνεχιζόμενη μεθοδολογία εφαρμογής της εξατομικευμένης σχολικής 
νοσηλευτικής φροντίδας προς το μαθητικό πληθυσμό της εκάστοτε σχολικής 
μονάδας. Έτσι σε κάθε σχολικό έτος, ο «νέος Σχολικός Νοσηλευτής» καλείται 
να προσαρμοστεί σε νέο σχολικό περιβάλλον σε επίπεδο μαθητών, χωροταξίας 
και σε επίπεδο συνεργασίας με το Σύλλογο Διδασκόντων, γεγονός το οποίο 
καθυστερεί την άμεση προσαρμογή του και την οργάνωση των παρεμβάσεων 
και των δράσεων του, όπως αυτές ορίζονται στα Φ.Ε.Κ 2038/05-06-2018, 
Φ.Ε.Κ. 4706/12-10-2021 και Φ.Ε.Κ. 2055/26-04-2022: «Καθήκοντα και 
αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Επιπλέον, πέραν της κάλυψης των οργανικών κενών και των μονιμοποιήσε-
ων σας αναφέρουμε και την επιτακτική ανάγκη του επαναπροσδιορισμού της 
αναλογίας Σχολικών Νοσηλευτών και μαθητών, σε όλες τις σχολικές μονάδες 
της χώρας, με επιπρόσθετη μέριμνα για το διορισμό δύο ή και περισσότερων 
Σχολικών Νοσηλευτών σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, τα οποία φιλοξε-
νούν εκατοντάδες μαθητές. Είναι φύσιν αδύνατον ένας Σχολικός Νοσηλευτής 
να υποστηρίζει ταυτόχρονα, όλους τους μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας 
τοποθέτησης του, όπως και της τυχόν συστεγαζόμενης, τηρώντας παράλληλα 
γι’ αυτούς όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες, ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή 
μη εγκριτικής απόφασης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή, σύμφωνα με 
την πρόσφατη τροποποίηση του Φ.Ε.Κ. 2055/26-04-2022: «Καθήκοντα και 
αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης».

Επιπροσθέτως δε, το έργο των Σχολικών Νοσηλευτών δυσχεραίνει περισ-
σότερο, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είτε δεν υφίσταται ειδικός 
χώρος παροχής σχολικής νοσηλευτικής φροντίδας και η φροντίδα παρέχεται 
είτε σε Γραφεία Διδασκόντων, είτε παραχωρείται μια αποθήκη ή κάποιος χώ-
ρος σε Γυμναστήριο ή εντός της αίθουσας Εκδηλώσεων, ο οποίος σε συνδυα-
σμός και με την αναχρονιστική υπ’ αριθ. 12142 /01-10-1976 Υ.Α. του ΥΠΕ-
ΠΘ σχετικά με το περιεχόμενο του σχολικού φαρμακείου (υγειονομικό υλικό), 
δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση την παροχή της σχολικής νοσηλευτικής 
φροντίδας.

Η Σχολική Νοσηλευτική, αποτελεί μια εξειδικευμένη πρακτική νοσηλευτι-
κής, η οποία προστατεύει και προάγει την υγεία των μαθητών, διευκολύνει τη 
βέλτιστη ανάπτυξη και προάγει την ακαδημαϊκή επιτυχία. Έχοντας ως γνώμονα 
την παροχή ολοκληρωμένης σχολικής νοσηλευτικής φροντίδας στο μαθητικό 
πληθυσμό χωρίς περιορισμούς, κρίνεται απαραίτητο όλοι οι μαθητές να έχουν 
πρόσβαση στον Σχολικό Νοσηλευτή όλη την ημέρα, κάθε μέρα.

Ως ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησης των Σχολικών Νοσηλευτών και σύμ-
φωνα με τους σκοπούς της Ε.Ν.Ε., Ν. 3252/2004, άρθρο 2, δηλώνουμε τη 
διαθεσιμότητά μας, προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για την από 
κοινού χάραξη βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής, ώστε ο θεσμός του Σχολικού 
Νοσηλευτή να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο, έχοντας ρεαλιστικές προτά-
σεις και λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του μαθητικού 
πληθυσμού και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ευελπιστώντας στη θετική σας απόκριση, αναμένουμε τις δικές σας ενέρ-
γειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στο επίκεντρο
της Επιστημονικής Ημερίδας της Ε.Ν.Ε.: «Επίκαιρα θέματα Δημόσιας 
Υγείας»

Η Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο διεξαγωγής του Προγράμματος Αγωγής Υγείας μέσω 
του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας, διοργάνωσαν σε συνεργασία 
με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας την Επιστημονική Ημερίδα Πρό-
ληψης – Αγωγής & Προαγωγής Υγείας: «Επίκαιρα θέματα Δημόσιας Υγείας», 
για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλ-
κηδόνας, την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022, στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ελληνισμού της Διασποράς.

Την επιστημονική ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Γιάννης Βούρος, ο Αντιδήμαρχος Κοινω-
νικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας κ. Σπύρος Μπερδέσης και 
ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ν.Ε. κ. Τζαννής Πολυκανδριώτης, οι οποίοι απηύ-
θυναν σύντομους χαιρετισμούς.

Σημαντικός αριθμός εργαζομένων, πολιτών και επαγγελματιών υγείας πα-
ρακολούθησαν τις ομιλίες της επιστημονικής ημερίδας, η θεματολογία της 
οποίας προσέγγισε ολιστικά επίκαιρα θέματα στο πεδίο της Πρόληψης, της 
Αγωγής και της Προαγωγής της Υγείας. Οι εξειδικευμένοι Νοσηλευτές, οι οποί-
οι συμμετείχαν στο επιστημονικό πρόγραμμα, καθήλωσαν τους παρευρισκό-

μενους μέσα από τις ομιλίες τους, προάγοντας το διάλογο και την αμφίδρομη 
επικοινωνία. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτέλεσε το ένθερμο ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων για την καθιέρωση αντίστοιχων επιστημονικών εκδηλώσεων 
στο άμεσο μέλλον, με σκοπό την ευαισθητοποίηση περισσότερων πολιτών σε 
θέματα Δημόσιας Υγείας.

Η Ε.Ν.Ε. συγχαίρει το Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. 
Γιάννη Βούρο, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δη-
μόσιας Υγείας κ. Σπύρο Μπερδέση, καθώς και όλους τους εργαζόμενους στο 
Δήμο για την άψογη οργάνωση της επιστημονικής εκδήλωσης. Ιδιαιτέρως δε, 
συγχαίρει τους συμμετέχοντες Νοσηλευτές, κ. Μαρία Δεσύπρη, κ. Μαρία Κα-
λογήρου, κ. Βασιλική Ζώη, Δρ. Δημήτριο Μπαρουξή, Δρ. Πελαγία Μπατίκα, κ. 
Ελένη Νταλή και κ. Αναστάσιο Φάρο για το υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού 
και την επιστημονική παρουσία τους, στις εργασίες της ημερίδας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Μνημόνιο συνεργασίας Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος – 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. Γιώργο Κουμεντάκη και τους συνεργάτες του, στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκτιμήθηκε η παρούσα κατάσταση στο 
χώρο της υγείας και αναγνωρίστηκε κατά κοινή αποδοχή, η αναγκαιότητα της 
ενίσχυσης της καλλιέργειας κουλτούρας ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας, 
στο σύνολο των πολιτών, μέσα από τις τέχνες και τον πολιτισμό. Για το σκο-
πό αυτό, συντάχθηκε και υπογράφτηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατά το οποίο 
οι δύο πλευρές θα αναλάβουν να θέσουν ισχυρά θεμέλια προάσπισης της Δη-
μόσιας Υγείας προς όφελος της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας η Ε.Ν.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει 
στην Ε.Λ.Σ. ενημερωτικά – εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις σε θέματα 
Δημόσιας Υγείας.

Από την πλευρά της, η Εθνική Λυρική Σκηνή, επιθυμώντας να τιμήσει τους 
Νοσηλευτές για το διαχρονικό έργο τους, αναλαμβάνει να παρέχει στα ενεργά 
μέλη της ΕΝΕ τα ακόλουθα :

α) έως 50 εισιτήρια για κάθε παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής στην προνο-
μιακή εκπτωτική τιμή των – 25% από την εκάστοτε αρχική τιμή του κανονικού 
εισιτηρίου. Η έκπτωση αφορά σε όλες τις ζώνες του θεάτρου εκτός VIP διακε-
κριμένης (κόκκινη) και Α ζώνης (κίτρινη) από τις οποίες κάθε μέλος θα μπορεί 
να αγοράζει έως 2 εισιτήρια μέχρι εξαντλήσεως αυτών και εφόσον θα υπάρχει 
διαθεσιμότητα και

β) έως 20 εισιτήρια για κάθε παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής στην προ-
νομιακή εκπτωτική τιμή των 10,00€, τα οποία θα διατίθενται σε όλες τις ζώνες 
του θεάτρου και από τα οποία κάθε μέλος θα μπορεί να αγοράζει έως 2 εισιτή-

ρια μέχρι εξαντλήσεως αυτών και εφόσον θα υπάρχει διαθεσιμότητα.
Για την αγορά των εισιτηρίων θα απαιτείται να επιδεικνύεται η κάρτα σε ισχύ 

του ενεργού μέλους της Ε.Ν.Ε. και θα μπορεί να γίνεται είτε από τα φυσικά 
σημεία πώλησης της Ε.Λ.Σ. στα ταμεία στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν., είτε με τηλεφωνική συ-
ναλλαγή και παράλληλη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e 
– mail των ταμείων.

Το εισιτήριο και η έκπτωση είναι αυστηρά προσωπική και αφορά το δικαι-
ούχο μέλος της Ε.Ν.Ε. και έναν επιπλέον συνοδό αυτού. Οι χορηγούμενες εκ-
πτώσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή έκ-
πτωση. Οι προσφορές δεν αφορούν τις επίσημες πρεμιέρες των παραγωγών 
και οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς 
προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη. Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα 
των παραστάσεων της Ε.Λ.Σ. θα αναρτηθούν σε ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα 
της Ε.Ν.Ε. και είναι διαθέσιμες και από την ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ.: https://www.
nationalopera.gr/els

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, 
προς τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ε.Λ.Σ. κ. Γιώργο Κουμεντάκη και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Σ., για τη συνεργασία το ένθερμο ενδιαφέρον 
τους για την από κοινού προσπάθεια της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των 
πολιτών σε θέματα δημόσιας υγείας. Οι τέχνες κι ο πολιτισμός ενώνουν και 
προάγουν την κουλτούρα της κοινωνίας, το ίδιο και η νοσηλευτική επιστήμη. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συγκεκριμένη σύμπραξη δυνάμεων θα αποτελέσει το 
εφαλτήριο για μια διαχρονική και εποικοδομητική συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Ο Νοσηλευτής αποτελεί αναπόσπαστο και αναντικατάστατο μέλος της ομά-
δας Προνοσοκομειακής Φροντίδας. Βιβλιογραφικά τεκμηριώνεται η αναγκαι-
ότητα της κατάλληλης εκπαίδευσης του Νοσηλευτή και των σύνθετων δεξιο-
τήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, κα-
θώς και ο καθοριστικός του ρόλος ως διαχειριστής της φροντίδας. Επίσης στο 
πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης των Νοσηλευτών, οι φοιτητές διδάσκονται 
μαθήματα επείγουσας νοσηλευτικής με σκοπό να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
και δεξιότητες για την επείγουσα φροντίδα. Η Επείγουσα Νοσηλευτική Φρο-
ντίδα αφορά τις παρεμβάσεις στα άτομα όλων των ηλικιών, που εμφανίζουν 
σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν είναι διαγνωσμένα 
ή απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να απαιτούν 
ελάχιστη φροντίδα ή μέτρα υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών, εκπαίδευ-
ση των ασθενών καθώς και ατόμων του περιβάλλοντός τους. Έτσι ο ρόλος της 
επείγουσας νοσηλευτικής είναι η φροντίδα του ασθενή, η έρευνα, η οργάνωση, 
η εκπαίδευση και η συμβουλευτική, ενώ ο σκοπός της επείγουσας νοσηλευτι-
κής πρακτικής περιλαμβάνει την εκτίμηση, την διάγνωση, τη θεραπεία και την 
αξιολόγηση της θεραπείας.

Όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα ο μοναδικός επίσημος φορέας της πολι-
τείας στην παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Νοσηλευτικής 
Φροντίδας και ο μοναδικός επίσημος φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση 
και αντιμετώπιση μαζικών απωλειών υγείας είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Στον ιδρυτικό του νόμο (Ν.1579/85), γίνεται αναφορά 
στο σκοπό, ο οποίος είναι ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώ-
σεις, άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και 
η μεταφορά αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και στην 
διάρθρωση του. Στον οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β. έχει θεσμοθετηθεί με το Π.Δ. 
376/1988 και ακολούθως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 348/1996, συνίσταται 
μεταξύ άλλων Νοσηλευτική Υπηρεσία η οποία στελεχώνεται από Νοσηλευτές 
και Διασώστες - Πληρώματα Ασθενοφόρου και μπορούν να διορίζονται Νοση-
λευτές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η λειτουργία της ομάδας επαγγελματιών υγείας στην Προνοσοκομειακή 
Φροντίδα έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθώς συνδυάζει γνώσεις και δεξιό-
τητες από διαφορετικούς επαγγελματίες, μειώνει το κόστος της φροντίδας και 
βελτιώνει τόσο την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, όσο και την ποιότητα 
ζωής των ατόμων. Είναι απαραίτητη η κατανόηση του ρόλου του κάθε επαγγελ-
ματία υγείας στην ομάδα αλλά και η συνεργασία μαζί τους.

Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην Προνοσοκομειακή Φροντίδα είναι η εκτίμηση, 
η αξιολόγηση και η παροχή φροντίδας (αντιμετώπιση, υποστήριξη, ανακουφι-
στική φροντίδα, πρόληψη), με στόχο την καλύτερη έκβαση της υγείας και της 
ποιότητας ζωής του χρήστη. Ακόμη συμμετέχει στον συντονισμό της φροντί-
δας, στη διασφάλιση της πρόσβασης και της συνέχειας στο δίκτυο των Υπηρε-
σιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η θέση του Νοσηλευτή στην Προνοσοκομειακή 
Φροντίδα στην Ελλάδα

Άθανασία Οικονόμου
Ε.Κ.Α.Β. Ιωαννίνων

Στη φροντίδα που παρέχεται από την ομάδα, οι πάσχοντες λαμβάνουν κε-
ντρικό ρόλο και αποτελούν το επίκεντρο της αποστολής του οργανισμού. Η 
παροχή φροντίδας ξεκινά από το σημείο του συμβάντος, στον τόπο του ατυχή-
ματος ή της αιφνίδιας νόσου και στη συνέχεια ο πάσχων διακομίζεται με ασφά-
λεια στο κατάλληλο οργανωμένο γι’ αυτό το σκοπό τμήμα του νοσοκομείου για 
να του παρασχεθεί υψηλό επίπεδο φροντίδας.

Μέσα άμεσης επέμβασης και διακομιδής πασχόντων κατάλληλα εξοπλισμένα 
είναι τα ακόλουθα:

• Ασθενοφόρα κατάλληλα εξοπλισμένα και στελεχωμένα.
• Κινητές μονάδες επείγουσας ιατρικής (ασθενοφόρα με ειδικό εξοπλισμό 

και στελεχωμένα ώστε να μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένη υπο-
στήριξη της ζωής).

• Μοτοσικλέτες άμεσης επέμβασης με ειδικό εξοπλισμό.
• Πτητικά μέσα (ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές επειγόντων περιστατι-

κών).
• Επιβατικά αυτοκίνητα ταχείας πρόσβασης.
• Ασυντονιστικά κέντρα οχήματα αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο Νοσηλευτής ως μέλος της επιχειρησιακής ομάδας (Διασώστες – Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου, Νοσηλευτές και Ιατροί) λειτουργεί με σεβασμό προς τον πά-
σχοντα και την οικογένειά του, συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, την εφαρ-
μογή και την αξιολόγηση του σχεδίου φροντίδας. Συνεπώς, ο Νοσηλευτής έχει 
δύο στόχους, αφενός, την παροχή φροντίδας υγείας, η οποία περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση στην υγεία, την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας κι αφετέ-
ρου, την παροχή κλινικής φροντίδας.

Η ραγδαία αύξηση των επειγόντων περιστατικών, με τη μορφή των φυσικών 
καταστροφών (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες,) τροχαίων ατυχημάτων, σιδη-
ροδρομικών εκτροχιασμών, ορειβατικών ατυχημάτων, επιδημιών και άλλων 
παθολογικών προβλημάτων, βρίσκεται σε έξαρση και είναι επιβεβλημένη η 
ανάγκη της άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού, για την επιτυχή αντιμετώ-
πιση και υποστήριξη των περιστατικών αυτών. Ασφαλώς για την παροχή της 
εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας στην Προνοσοκομειακή Υποστήριξη 
επείγοντος περιστατικού απαιτείται ολιστική εκπαιδευτική επάρκεια και συνε-
χιζόμενη επιμόρφωση και ενημέρωση των Νοσηλευτών και των υπολοίπων 
επαγγελματιών υγείας, για όλα τα σύγχρονα δεδομένα στο χώρο της επείγου-
σας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Καθίσταται δε αυτονόητο ότι επιβάλλεται η αναμόρφωση του υφιστάμε-
νου κανονιστικού πλαισίου διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Ε.Κ.Α.Β., ώστε να εναρμονίζεται με τις σημερινές απαιτήσεις εκπλήρωσης του 
ρόλου και του σκοπού του στον προνοσοκομειακό χώρο, ο οποίος είναι κα-
θοριστικός για τη διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πολιτών, ιδίως σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

Αθανασία Οικονόμου
Νοσηλεύτρια, Ε.Κ.Α.Β. Ιωαννίνων

Οι Νοσηλευτές «δίνουν»
Ρυθμό στην Υγεία
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Η πολυετή ενασχόληση μου με την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγεί-
ας αλλά και η μεγάλη τιμή να συμμετέχω στην Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη 
«HOPE AGORA 2022: European Hospital and Health Care Federation», στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HOPE 2022», στο Centro Hospitalar 
Universitario Lisboa Norte EPE, «SANTA MARIA» στη Λισαβόνα της Πορτογα-
λίας, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, αποτέλεσαν το εφαλτήριο, ώστε να αποτυ-
πώσουμε ενδελεχώς, τους σοβαρότερους και αλληλένδετους δείκτες ποιότη-
τας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για την ικανοποίηση των ασθενών και την 
επαγγελματική ικανοποίηση.

Στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε διαδικασία μεγάλων αλλαγών, που εάν γίνουν 
μεθοδικά, θα καθορίσουν την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και 
θα αποδώσουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον είκοσι και πλέ-
ον έτη, σε χώρες με παρόμοια δημόσια συστήματα υγείας εφαρμόζονται πρα-
κτικές που στοχεύουν στο τρίπτυχο ασθενής – χρήστης - χρηματοδότης του 
συστήματος υγείας, δίνοντας νέα ώθηση στη συνεκτικότητα, την ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στα Προγράμματα Βοήθειας στο Σπίτι, στην 
παρηγορητική – ανακουφιστική φροντίδα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας, για την μεγιστοποίηση της πρόσβασης, της εξυπηρέτησης και της ολι-
στικής φροντίδας υγείας, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του ασθενή και 
την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Οι ασθενείς κατά μια έννοια λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία που αφορά 
την υγεία τους και σύμφωνα με τις δημοσιευμένες μελέτες οδηγούνται σε 
μεγαλύτερη ικανοποίηση και συμμόρφωση. Όλες οι διαδικασίες χρήζουν κε-
ντρικής πολιτικής προσέγγισης, γιατί μέσα από την καθολική εφαρμογή και τη 
μεθοδικότητα μπορεί να υπάρξει μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας. Απτά παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόζο-
νται σε άλλες χώρες είναι:

• Συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών δομών χωρίς το ιδιωτικό σύστημα να 
υποκαθιστά το ρόλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

• Ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα για το κλείσιμο των ραντεβού ανά ιατρική 
ειδικότητα και περιοχή.

• Πρότυπα Κέντρα Υγείας και ένταξη όλων των ατόμων σε ειδικές ιατρονο-
σηλευτικές ομάδες παρακολούθησης για την υπέρταση, τον σακχαρώδη 
διαβήτη και την μητέρα - παιδί. 

• Ανάπτυξη ιατρονοσηλευτικών ομάδων παρακολούθησης της αποθερα-
πείας των νοσηλευόμενων ασθενών κατ΄οίκον. Το πρόγραμμα αποδίδει 
διπλό όφελος για τον ασθενή και για το δημόσιο σύστημα υγείας. 

• Παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων (χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια, υπέρταση, καρδιαγγειακά κ.α), σε ασθενείς άνω των 70 ετών 
με προσεγγίσεις που μειώνουν τις επανεισαγωγές και την συμμόρφωση 
στην φαρμακευτική αγωγή. 

• Προτυποποίηση του φακέλου και της νοσηλείας του ασθενή - ψηφιακά με 
ειδικές κλίμακες αξιολόγησης, ελέγχου ιατρονοσηλευτικών οδηγιών, μέ-
τρηση ζωτικών σημείων, καταγραφή κλίμακας πίεσης - Norton, πτώσεων 
- Morse, επισκόπηση σώματος για κατακλίσεις κ.α. 

• Ταυτοποίηση ασθενών (βραχιολάκια) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-
κών με διαφορετική χρωματική ένδειξη, με προηγηθήσα διαλογή (triage) 
και αξιολόγηση. Το όφελος της διαδικασίας καθησυχάζει τους ασθενείς 
και τους οικείους, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να 

 Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών – Η εμπειρία από 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HOPE 2022

Μαρίζα Λαμπράκη
Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

διαχειριστούν τα περιστατικά κατά προτεραιότητα και ανάλογα την βαρύ-
τητα τους.

• Ταυτοποίηση του ασθενή με (βραχιολάκια) κατά την εισαγωγή με την μορ-
φή barcode. 

• Τοποθέτηση μηχανημάτων λήψης εισιτηρίων για τα τακτικά ραντεβού και 
το επισκεπτήριο.

• Ενιαία κωδικοποίησης αναλώσιμων υγειονομικών υλικών σε όλα τα νο-
σοκομεία. 

• Διαχωρισμός φαρμάκων με ειδική σήμανση ΗΑΜ, LASA 
• Σύστημα ελέγχου με ταυτοποίηση αποτυπώματος ή face control για την 

είσοδο στους χώρους εργασίας ή για την απασφάλιση του φαρμακείου 
που διαθέτει το κάθε νοσηλευτικό τμήμα. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης ανά ομάδα στόχο σε όλο το προ-
σωπικό.

• Συμβουλευτική από ειδική ομάδα για τους εργαζόμενους.
• Πρότυπα ερευνητικά προγράμματα.

Στην Ελλάδα κάποιες από τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν εφαρμόζο-
νται αποσπασματικά. Για τη διασφάλιση της ποιότητας υγείας του ασθενή σε 
όλα τα νοσοκομεία έχουν δοθεί οδηγίες και «πολλά» έντυπα προτυποποίη-
σης, ώστε να συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες στους φακέλους 
των ασθενών. Επίσης δόθηκαν οδηγίες για την ταυτοποίηση του ασθενή. Ήδη 
εφαρμόζεται σε κάποια νοσοκομεία ο ηλεκτρονικός φάκελος και το ψηφιακό 
σύστημα νοσηλείας του ασθενή.

Οι προτυποποιημένες πρακτικές είναι απαραίτητο να υπάρχουν καθώς απο-
δεικνύουν την τήρηση μιας διαδικασίας προς όφελος της υγείας του ασθενή 
και διατηρούν την ακολουθία. Ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί είναι σαν να μην 
υπάρχει...

Ο τρόπος που γίνεται το εγχείρημα αναδύει ζητήματα που χρήζουν διαφορο-
ποιήσεων, καθώς η έντυπη μορφή ενδέχεται να μην αποτυπώνει πλήρως την 
κατάσταση του ασθενή, αυξάνει την γραφειοκρατία, αυξάνει το κόστος των δια-
θέσιμων πόρων (υλικών και ανθρώπινων), σε ένα ήδη επιβαρυμένο εργασιακό 
περιβάλλον. Επιπροσθέτως, εφόσον δεν εφαρμόζεται ψηφιακά, δεν υπάρχει 
διασύνδεση της πληροφορίας μεταξύ των νοσοκομείων.

Ουσιαστικά, η προτυποποίηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα, σε ένα ενιαίο 
ψηφιακό σύστημα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Μόνο με αυτό τον τρόπο 
θα ξεπεραστούν τα ζητήματα διασύνδεσης, διάχυσης της πληροφορίας και ανά-
λυσης των δεδομένων. Η διασύνδεση του ηλεκτρονικού φακέλου είναι απαραί-
τητη εφόσον δίνει πλήρη στοιχεία, κάθε φορά που ο ασθενής χρήζει νοσηλείας. 
Η ανάλυση των δεδομένων των κλιμάκων εκτίμησης της υγείας του ασθενή 
εάν υπάρχει ψηφιακό σύστημα μπορεί να δίνει άμεσα αποτελέσματα. Επίσης με 
το ηλεκτρονικό σύστημα μειώνεται η πιθανότητα λάθους ενώ σε εξειδικευμένα 
τμήματα επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή πολλών παραμέτρων.

Από την πλευρά του επαγγελματία υγείας αυξάνεται η εποικοδομητική επι-
κοινωνία με τον ασθενή και η επαγγελματική ικανοποίηση, ενώ μειώνεται η 
επαγγελματική εξουθένωση που προκαλεί η επιφόρτιση της εργασίας και η 
επιβάρυνση της γραφειοκρατίας. Εξοικονομούνται διαθέσιμοι υλικοί πόροι και 
μειώνονται τα οικονομικά κόστη.
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Ακόμη μια σχολική χρονιά ξεκινά τις επόμενες ημέρες και θα είναι η τρίτη 
χρονιά μαθημάτων με φυσική παρουσία των μαθητών στα σχολεία μετά την 
έξαρση της πανδημίας COVID-19. Περάσαμε από ένα πλήρες lockdown με τη-
λεκπαίδευση (που κανένας δεν ήταν έτοιμος, ειδικά οι υποδομές του Υπουργεί-
ου Παιδείας), επιστρέφοντας πάλι στη δια ζώσης εκπαίδευση (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων που η τηλεκπαίδευση συνεχίζει να έχει βοηθητικό ρόλο).

Ο αρχικός πανικός που είχε δημιουργήσει η πανδημία φαίνεται να κόπασε 
αρκετά, με ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού πλέον να είναι είτε πλή-
ρως εμβολιασμένο, είτε να έχει νοσήσει. Η προστατευτική μάσκα προσώπου 
ήρθε για να μπει επιτέλους στην κουλτούρα μας ως προστατευτικό μέσο για 
νοσούντες και μη και αρχίσαμε να προσέχουμε λίγο παραπάνω -ευτυχώς- την 
αναπνευστική υγιεινή και την υγιεινή των χεριών μας, τον κύριο ύποπτο των ιο-
γενών μεταδόσεων ειδικά στο σχολικό περιβάλλον. Η χρονιά που πέρασε ήταν 
η πιο οργανωμένη σε επίπεδο οδηγιών και διαχείρισης από τα ίδια τα σχολεία 
κι έτσι, αν και υπήρχαν αρκετά κρούσματα ανά σχολική μονάδα κάθε δεδομένη 
στιγμή, ελάχιστα τμήματα (και δη σχολεία) έκλεισαν λόγω μεγάλου αριθμού 
ενεργών κρουσμάτων.

Ο υποφαινόμενος, ως αναπληρωτής σχολικός νοσηλευτής σε Δημοτικό Σχο-
λείο για τη χρονιά 2021-2022, είχα -εκτός της διάθεσής μου στο σχολείο για 
δύο μαθητές (ένας εκ των οποίων με ΣΔ τύπου Ι και ο δεύτερος με βαρέως 
τύπου αλλεργία σε ορισμένες τροφές και φάρμακα)- τη θέση του υπεύθυνου 
COVID, μαζί με τη Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας. Ακολουθώντας πάντα 
τις οδηγίες που δεχόμασταν από τον Ε.Ο.Δ.Υ., μπορέσαμε να διαχειριστούμε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κρούσματα που εμφανίζονταν στο σχολείο. 
Δίναμε σαφείς οδηγίες στους γονείς των μαθητών με επιβεβαιωμένο θετικό 
διαγνωστικό έλεγχο, τηρούσαμε ευλαβικά την υποχρεωτική καραντίνα, κάναμε 
εκτενή ιχνηλάτηση (ακόμη και ανάμεσα σε άλλα τμήματα, όταν ο/η μαθητής/
τρια συμμετείχε και στο ολοήμερο πρόγραμμα), τηρούσαμε τη χρήση μάσκας 
αυξημένης προστασίας με την επιστροφή των μαθητών που είχαν νοσήσει, 
γινόταν επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων με απολυμαντικά και φυσικά 
προωθούσαμε την άσκηση αποστάσεων ασφαλείας σε μαθητές και προσωπι-
κό, καθώς και τον επαρκή αερισμό όλων των εσωτερικών χώρων του σχολεί-

Αντιμετωπίζοντας την πανδημία COVID-19 στο σχολικό 
περιβάλλον: Οι προκλήσεις για τη νέα σχολική χρονιά

Κωνσταντίνος Τσιμούρης

ου. Περιττό να αναφέρω ότι η θέση του Υπεύθυνου COVID ήταν, αν μη τι άλλο, 
μια θέση που σπαταλούσε το μέγιστο της καθημερινής εργασίας ενός σχολικού 
νοσηλευτή· μιας ειδικότητας που θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε σχολείο γενι-
κής και ειδικής αγωγής ανεξαιρέτως.

Παρόλη βέβαια την τόση προσοχή που δώσαμε την τελευταία χρονιά στην 
καταπολέμηση της πανδημίας στο μαθητικό πληθυσμό της Σχολικής Μονάδες, 
τα ενεργά κρούσματα που διαχειριστήκαμε από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως 
και τον Ιούνιο του 2022, έφτασαν σε αριθμό τους 100 μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς σε ένα σχολείο 250 μαθητών και 30 εκπαιδευτικών. Ένα 25-30% αυ-
τών των κρουσμάτων βρέθηκαν είτε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, είτε μετά 
από περιόδους διακοπών από το σχολείο. Άρα εκτός της ενδοσχολικής δια-
σποράς, υπήρχαν και θετικά κρούσματα που επέστρεφαν στο σχολείο μετά από 
διακοπές χωρίς να έχουν κάνει τον απαραίτητο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, αλλά 
παρόλα αυτά είχαν δηλώσει στην πλατφόρμα edupass ότι τον έχουν διενεργή-
σει (χωρίς έγγραφο αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από το edupass δεν 
επιτρεπόταν η είσοδος μαθητή στο σχολείο).

Ερχόμενοι στη φετινή σχολική χρονιά, όλοι οι σχολικοί νοσηλευτές είμα-
στε έτοιμοι να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που μπορεί να παρουσιαστούν 
τη φετινή χρονιά. Θα παρέχουμε πλήρη ενημέρωση -και εκπαίδευση εφόσον 
χρειαστεί- σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. και μαθητές, θα δια-
χειριστούμε επιμελώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και την ιχνηλάτηση αυτών, 
παράλληλα με τα υποστηρικτικά μας καθήκοντα όπως αυτά μας έχουν ανατεθεί, 
ευχόμενοι ότι η φετινή σχολική χρονιά θα μας δώσει μια ανάσα αισιοδοξίας για 
την επαρκή καταπολέμηση της πανδημίας στο σχολικό περιβάλλον, ώστε με τη 
βοήθεια του τακτικού εμβολιασμού και τις νέες «γνώσεις» του γενικού πληθυ-
σμού στα θέματα υγιεινής, να καταφέρουμε να επιστρέψουμε στις ημέρες που 
τα παιδιά ανέπτυσσαν και κοινωνικές δεξιότητες στα σχολεία και να αποβάλ-
λουν τον φόβο που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας.

Κωνσταντίνος Τσιμούρης
RN, MSc, Σχολικός Νοσηλευτής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Εφόσον προτυποποιούμε, ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των χωρών 
με παρόμοια συστήματα υγείας που στοχεύουν στο μέγιστο αποτέλεσμα προς 
όφελος ασθενών και εργαζομένων. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα με καθολική 
εφαρμογή δίνει τη διασύνδεση, την πληροφόρηση και τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αυξάνοντας 
τόσο την ικανοποίηση του ασθενή, όσο και την επαγγελματική ικανοποίηση. 
Άλλωστε τα επιτυχημένα νοσοκομεία εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης 
της ποιότητας. Επίσης οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα πρέπει να στοχεύουν 

στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, αναδεικνύοντας το έργο των εργαζομέ-
νων με ανανεωμένες ιδέες για τη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών. 
         

Μαρίζα Λαμπράκη
 Νοσηλεύτρια ,MPH, MSc Bioethics, ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΠΠΑΙΚ, Εξ. Ειδική Αγωγή, 

Εξ. Κοινοτική κ. Οικογενειακή Νοσηλευτική, Προϊσταμένη ΜΕΘ/ ΜΕΘcovid, 
Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α.Ν.
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
(Ιούλιος - Αύγουστος 2022)

1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από νοσοκομείο Αθηνών, επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6989161319, E - mail: vasiliki_kakarli@hotmail.com

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητάει αμοιβαία μετάθεση από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», προς το Γενικό 
Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ή το Κέντρο Υγείας.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985815262, E – mail: renalove1991@hotmail.com

3. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», προς το Γ.Ν. Κατερίνης και Κέντρα Υγείας.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982409132

4. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (μόνιμο προσωπικό) από Γ. Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του 
Ηρακλείου Κρήτης. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932199680

5. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζήτω αμοιβαία μετάταξη από Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», προς Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας των Ιωαννίνων. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6984528198

6. 6. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (μόνιμη) ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Π. Πεντέλης προς Κ.Υ. Νέας Μάκρης ή Ραφήνας.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982246613

7. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (μόνιμο προσωπικό ) ζητώ αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» προς το Γ.Ν. Καλαμάτας.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974305617

8. Νοσηλεύτρια Π.Ε. (δόκιμη) ζητά αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο της 6ης Υ.Πε. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976606934

9. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» - Ε.Ε.Σ., ζητά αμοιβαία για Νοσοκομεία 2ης Υ.Πε.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6943254649

10. Νοσηλεύτρια Π.Ε. (δόκιμη) στο Γ.Ν.Π.Α. «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», ζητά αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από Νοσοκομεία / 
Κ.Υ. του Πειραιά ή κοντινών στον Πειραιά περιοχών ή από το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979907721, E – mail: natasalp@hotmail.com
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