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Θέµα: «Τροποποιήσεις επί του Νόµου 4690/30-05-2020: «Κύρωση: α) 
της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων 
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την 
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α΄ 
90) και άλλες διατάξεις»  

 
Αξιότιµε κ. Υπουργέ Υγείας, 
Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, 
 

 Με αφορµή τo Νόµο 4690/30-05-2020: «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων 
συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την 
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (Α΄ 



90) και άλλες διατάξεις», Μέρος Δ’ «Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας», Άρθρο 59: «Εποπτεία προγράµµατος νοσηλευτικών ειδικοτήτων - 
Συντονιστές εκπαίδευσης – Απονοµή τίτλου ειδικότητας», παράγραφος 2, 
ορίζονται τα προσόντα του «Συντονιστή Εκπαίδευσης», τα οποία αναφέρουν: 
«…είναι νοσηλευτής ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος, µεταπτυχιακού 
διπλώµατος ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί τις προϋποθέσεις του 
παρόντος νόµου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκοµεία ή τα κέντρα υγείας ή 
τη Δ.Υ.ΠΕ..», καθώς και του «Αναπληρωτή Συντονιστή», τα οποία 
αναφέρουν: «…ορίζεται ανά εκπαιδευτική µονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα 
µε το Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του 
αντιστοιχεί....».  
 

Επί του συγκεκριµένου άρθρου, σας αναφέρουµε ότι: 
 
α. Ο ορισµός νοσηλευτή ΠΕ αποτελεί κατ΄ ουσίαν άνιση µεταχείριση 

των Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των Νοσηλευτών ΤΕ, οι οποίοι κατά τη 
Νοµοθεσία ανήκουν στο ίδιο επίπεδο στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, έχουν 
τον ίδιο επαγγελµατικό τίτλο (Ν. 1579/1985), την ίδια άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα (Π.Δ. 351/1989), 
προΐστανται στις Διευθύνσεις, στους Τοµείς και στα Τµήµατα της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ 
Νοσηλευτικής (Ν. 4600/2019) και εκπροσωπούνται από το ίδιο ΝΠΔΔ, την 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ν.3252/2004).  

 
β. Σύµφωνα µε τον υφιστάµενο νόµο, δεν επαρκούν αριθµητικά οι 

νοσηλευτές ΠΕ µε διδακτορικό αλλά ούτε και οι νοσηλευτές ΤΕ µε 
διδακτορικό, ώστε να στελεχώσουν τις θέσεις των «Συντονιστών 
Εκπαίδευσης» και των «Αναπληρωτών Συντονιστών», µε αποτέλεσµα την 
ανέφικτη εφαρµογή του Νόµου.  
 

Για τους προαναφερόµενους λόγους, σας προτείνουµε, όπως 
τροποποιήσετε το Άρθρο 59, παράγραφος 2, ως εξής:  

 
«Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ., µετά από γνώµη του 

Επιστηµονικού Συµβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και 
«Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευοµένων νοσηλευτών µε 
τριετή θητεία, για την εποπτεία και τον συντονισµό της κλινικής και θεωρητικής 
εκπαίδευσής τους στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι 
νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, µε διδακτορικό τίτλο σπουδών και ελλείψη αυτού 
µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, που πληροί τις προϋποθέσεις του 
παρόντος νόµου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκοµεία ή τα κέντρα υγείας ή 
τη Δ.Υ.ΠΕ. Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται ανά 
εκπαιδευτική µονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα µε τον Συντονιστή και 
επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί. Κάθε 



Συντονιστής Εκπαίδευσης ελέγχει την εφαρµογή της θεωρητικής και κλινικής 
εκπαίδευσης των ειδικευοµένων, εγκρίνει το πρόγραµµα εναλλαγής των 
ειδικευοµένων στους χώρους παροχής της ειδικότητας, κατανέµει τους 
ειδικευοµένους µε απόφασή του στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει 
πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει τους εκπαιδευτές της 
ειδικότητας, µετά από γνώµη του προϊσταµένου της νοσηλευτικής υπηρεσίας 
του αντίστοιχου νοσοκοµείου και/ή µετά τη γνώµη του προϊστάµενου της 
διεύθυνσης δηµόσιας υγείας της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο, όπου 
εκπαιδεύονται οι ειδικευόµενοι. 
 
 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

       Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραµµατέας 
                                                                        
 

 
Γεώργιος Αβραµίδης                              Τζαννής Πολυκανδριώτης 


