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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση - αντικατάσταση της αριθμ. Υ7/3147/1993 Yπουργικής 

Απόφασης, “Σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης 

Νοσηλευτικής  (Ε.Σ.Α.Ν.)”  (ΦΕΚ 700 / Β΄),  όπως ισχύει.  

 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 106 του Ν. 2071/92  «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 

Υγείας (ΦΕΚ 123 Α΄).  

β. των άρθρων 13,14 και 15 του Ν.2690/1999 ¨Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 45  Α΄), όπως ισχύουν.   

γ. του  N. 3252/2004 «Σύσταση ΄Ενωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών  Ελλάδος και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄132),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ. του άρθρου 40 του  Ν. 4058/2012  «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους 

φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α΄). 

ε. του άρθρου 45 του Ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 

(ΦΕΚ 115 τ. Α΄). 

στ. του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α), όπως 

ισχύει.  

ζ. του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).  
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η. του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α΄).  

2.  Την αριθ. 54713/18-07-2019Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη». (ΦΕΚ 3105 Β΄)  

3. Την αριθ. Α1α/οικ.59426/14-8-19 Απόφαση «Διορισμός μετακλητού Γενικού 

Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (578 Υ.Ο.Δ.Δ)  

4.  Την αριθμ. 13/20.05.1993 γνωμοδότηση της 10ης Ολομέλειας του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας.  

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού.    

                      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την τροποποίηση - αντικατάσταση της αριθμ. Υ7/3147/1993 Υπουργικής Απόφασης, 

«Σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής 

(Ε.Σ.Α.Ν.)» (ΦΕΚ 700 /Β΄),  όπως ισχύει, ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 1  

 Σύνθεση Ε.Σ.Α.Ν. 

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.) συγκροτείται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τα εξής μέλη: 

α. Έναν (1) εκπρόσωπο Δ.Ε.Π. Τμήματος Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. Νοσηλευτή Καθηγητή 

α΄ή β΄ βαθμίδας που ορίζεται από το Τμήμα, με τον αναπληρωτή του.  

β. Έναν (1) εκπρόσωπο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας σε 

επίπεδο Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Προϊσταμένου Τμήματος, με τον αναπληρωτή 

του. 

γ. Έναν (1) Διευθυντή-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή Τομεάρχη Νοσηλευτικού 

Τομέα, από Γενικό Νοσοκομείο, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας. 

δ. Έναν (1) Διευθυντή-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή Τομεάρχη Νοσηλευτικού 

Τομέα, από Ψυχιατρικό Νοσοκομείο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας. 

ε. Έναν (1) Διευθυντή-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή Τομεάρχη Νοσηλευτικού 

Τομέα από Παιδιατρικό Νοσοκομείο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας. 

στ. Έναν (1) Διευθυντή-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή Τομεάρχη Νοσηλευτικού 

Τομέα από φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  που ορίζεται από τον Υπουργό 

Υγείας. 

ζ. Ένα (1) μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) με τον αναπληρωτή 

του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
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η. Ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με κλήρωση μεταξύ 

εκπροσώπων που προτείνονται από τους Συλλόγους Επιστημόνων Μαιών – 

Μαιευτών. 

θ. Ένα (1) μέλος  του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών –τριών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) 

με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

ι. Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής ορίζεται υπάλληλος 

του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.   

2. Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς δεν προτείνουν τους αναφερόμενους 

εκπροσώπους εντός μηνός από της λήψεως της σχετικής ειδοποίησης, ο Υπουργός 

ορίζει αυτούς κατά την κρίση του. 

3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ε.Σ.Α.Ν. διορίζονται με τριετή θητεία. 

 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες Ε.Σ.Α.Ν. 

 

Το Ε.Σ.Α.Ν έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Εξετάζει διάφορα νοσηλευτικά θέματα που αναφύονται εκάστοτε και υποβάλλει 

εμπεριστατωμένες αναλύσεις και προτάσεις, επιστημονικώς τεκμηριωμένες, προς 

τον Υπουργό Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. 

2. Υποβάλλει προτάσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νοσηλευτικής με την 

αντίστοιχη άλλων Κρατών, Διεθνών Οργανισμών και Φορέων (Π.Ο.Υ., Ε.Ε. Διεθνές 

Συμβούλιο Νοσηλευτικής). 

3. Γνωμοδοτεί για θέματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων, εξειδικεύσεων, προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς  και για κάθε 

θέμα που απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση και  παραπέμπεται στο Ε.Σ.Α.Ν. από τον 

Υπουργό Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του  Υπουργείου.  

4. Γνωμοδοτεί για θέματα καταλληλότητας Μονάδων Υγείας για ειδίκευση και 

εξειδίκευση των  επαγγελματιών υγείας που ανήκουν στο νοσηλευτικό προσωπικό.  

5.  Συμβάλλει στην ανάπτυξη και προώθηση της Νοσηλευτικής Έρευνας. 

6. Εισηγείται κριτήρια για την αξιολόγηση της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας 

και διαμορφώνει δείκτες ποιότητας, υποδεικνύοντας τρόπους και μεθόδους για τον 

έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Υγειονομική περίθαλψη. 

7. Συμμετέχει στον σχεδιασμό της Εθνικής Πολιτικής Υγείας, προτείνει 

προτεραιότητες και προοπτικές και εισηγείται  μέτρα που αφορούν στην ανάπτυξη 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της 

παραγωγικότητας και τη συνεργασία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την συσχέτιση 

κόστους – αποτελεσματικότητας των υγειονομικών υπηρεσιών. 
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8. Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού, 

την περιγραφή των νοσηλευτικών πράξεων, την έγκριση νοσηλευτικών 

πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων κλινικών πράξεων Μαιών – Μαιευτών καθώς και για 

τον καθορισμό υπηρεσιακών στολών του νοσηλευτικού προσωπικού. 

9. Συνεργάζεται με τους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς 

νοσηλευτικούς φορείς για την προστασία και προαγωγή του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος. 

Άρθρο 3 

Λειτουργία Ε.Σ.Α.Ν. 

 

1. Το Ε.Σ.ΑΝ. συνεργάζεται την Διεύθυνση Νοσηλευτικής και  με όλες τις Διευθύνσεις 

και Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας πού ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με 

νοσηλευτικά θέματα. Ζητεί πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την τεκμηρίωση 

των εισηγήσεών του από όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.  

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Α.Ν., ορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας.  

3. Το Ε.Σ.Α.Ν. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το μισό συν ένα των μελών 

του, μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος αυτού, οι δε 

αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Ε.Σ.Α.Ν που 

απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συνεδριάσεις ανά εξάμηνο 

αντικαθίσταται με Υπουργική Απόφαση, μετά από πρόταση του φορέα προέλευσης, 

κατά την ως άνω οριζόμενη διαδικασία. Το Ε.Σ.Α.Ν. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το 

μήνα και εκτάκτως οσάκις ζητήσει τούτο η Εκτελεστική του Επιτροπή.   

4. Το Ε.Σ.Α.Ν. συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται: 

α. Από τον Πρόεδρο 

β. Τον Αντιπρόεδρο και  

γ. Τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται με τον αναπληρωτή τους με μυστική 

ψηφοφορία. 

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, εκτάκτως δε 

όταν παρίσταται ανάγκη και βρίσκεται σε απαρτία όταν μετέχουν τα τρία (3) από τα 

μέλη της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος αυτού.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται στο Ε.Σ.Α.Ν. τα θέματα προς συζήτηση και έχει 

την επιμέλεια της διατύπωσης και προώθησης σχετικών προτάσεων.  

6. Το Ε.Σ.Α.Ν.  συγκροτεί επιτροπές για τα ακόλουθα θέματα:   

α.   Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας.  

ΑΔΑ: Ψ6ΜΡ465ΦΥΟ-0ΑΧ



 5 
β. Διαμόρφωσης πλαισίου που αφορά στα επαγγέλματα που ανήκουν στη 

Νοσηλευτική Υπηρεσία και άσκησης  ιδιωτικού έργου (καθορισμός  καθηκοντολογίου, 

περιγραφή νοσηλευτικών πράξεων, όροι και προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού 

έργου, κ.α.)  

γ. Ανάπτυξης Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων κλινικών πράξεων 

Μαιών – Μαιευτών.  

 

Στις Επιτροπές αυτές καλούνται και μετέχουν ανάλογα με το αντικείμενο εκπρόσωποι 

αντίστοιχων Επιστημονικών Εταιρειών, ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος 

(ΕΣΝΕ), Κλαδικών Σωματείων, ή και άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων.  

 

Άρθρο 4 

Τελικές Διατάξεις 
 

Η παρούσα τροποποιεί και αντικαθιστά την αριθμ. Υ7/3147/1993 (ΦΕΚ 700 

Β΄),Υπουργική Απόφαση,  όπως ισχύει.   

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                                                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                                                            

 

                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. Αποδέκτες για ενέργεια:  

1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)  

Β. Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Υγείας  

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας  

4. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας  

5. Διεύθυνση Νοσηλευτικής  
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