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Επαγγελματίας… 

• Αυτός που «ασκεί επάγγελμα» και «το 
πρόσωπο που κάνει σωστά τη δουλειά του, 
που εργάζεται σκληρά και μεθοδικά» 
(Μπαμπινιώτης, 2006). 
 

• Υπεισέρχονται οι έννοιες της «επαγγελματικής 
ευσυνειδησίας», «επαγγελματικής 
συνείδησης», «επαγγελματικής δεοντολογίας» 
«επαγγελματικού κώδικα» «επαγγελματικής 
ηθικής» «επαγγελματικής συμπεριφοράς» και 
«επαγγελματικών αξιών»  
 



Επαγγελματική Συμπεριφορά… 

• …είναι καθορισμένες διαδικασίες που 
ακολουθούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας 
ενός οργανισμού και αφορούν όλες τις 
λεπτομέρειες της επικοινωνίας: από τον τρόπο 
που απαντάει ένας λειτουργός το τηλέφωνο 
μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης του κατά την 
παροχή υπηρεσιών. 
 

• …αποτελούν την εικόνα ενός οργανισμού  που 
λειτουργεί επαγγελματικά , σταθερά και 
εύρυθμα. 

 





 



Επαγγελματική Συμπεριφορά… 

• …κάθε οργανισμός/επιχείρηση/τμήμα ακολουθεί 
και εφαρμόζει κάποιους κανόνες επαγγελματικής 
συμπεριφοράς  και τακτικής, που διαμορφώνονται 
ανάλογα με το περιβάλλον και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν.  

 

• Οι κανόνες αυτοί τηρούνται τόσο μεταξύ των 
εργαζομένων όσο και μεταξύ των πελατών, των 
συνεργατών και διέπουν όλο το φάσμα της 
επαγγελματικής επικοινωνίας. 
 

 



Νομοθετικό Πλαίσιο… 

• «Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους τους 1988 μέχρι 
2012, Νοσηλευτικοί Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) 
του άρθρου 22»  ( 17/2/2012 ) 

      αναφέρονται ως οι περί Νοσηλευτικής (Κώδικας Νοσηλευτικής 
Δεοντολογίας, Κώδικας Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη 
Νοσηλευτική, Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών) 
Κανονισμοί του 2012. 

 

• «Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990» 

 



• Νοσηλευτικοί Κανονισμοί δυνάμει της 
παραγράφου (στ) του άρθρου 22»                   
( 17/2/2012 ) 

      αναφέρονται ως οι περί Νοσηλευτικής 
(Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, 
Κώδικας Πρότυπης Επαγγελματικής 
Πρακτικής στη Νοσηλευτική, Περίγραμμα 
Αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών) Κανονισμοί 
του 2012. 

 



Κανονισμοί Νοσηλευτικής  



Κανονισμοί  Μαιευτικής   



Δέσμευση… 

Κάθε εγγεγραμμένος Νοσηλευτής /Νοσηλεύτρια 
δεσμεύεται από:  

 • τον Κώδικα Νοσηλευτικής 
Δεοντολογίας 

 

• τον Κώδικα Πρότυπης 
Επαγγελματικής Πρακτικής στη 
Νοσηλευτική και 

 

• το Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων των 
Νοσηλευτών. 

 



Ηθική Ευθύνη… 

«Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος 
Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια παραβαίνει 

οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του 
Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας ή του 

Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής 
Πρακτικής στη Νοσηλευτική ή του 
Περιγράμματος Αρμοδιοτήτων των 

Νοσηλευτών, υπόκειται σε πειθαρχική 
δίωξη και μπορεί να του επιβληθεί από το 
Πειθαρχικό Συμβουλίου, ανάλογα με την 

σοβαρότητα της παραβίασης, 
οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές 

που καθορίζονται στο άρθρο 14ΣΤ του 
Νόμου».      

 



«Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990» 
 



Οδηγός Συμπεριφοράς και 
Δεοντολογίας  

των Δημοσίων Υπαλλήλων  





Τι είναι ο Οδηγός; 

Κείμενο στο οποίο κωδικοποιούνται, 
εξειδικεύονται και ερμηνεύονται οι ισχύουσες 
υποχρεώσεις των δημοσίων υπάλληλων και τα 
πρότυπα συμπεριφοράς και δεοντολογίας που 

πρέπει να εφαρμόζουν ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά την επαφή τους με τους πολίτες και το 

χειρισμό των υποθέσεων τους. 



Νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο 
βασίζεται ο οδηγός… 
Οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων 
απορρέουν απo: 
• Νομοθετικές Διατάξεις 
• Τη νομολογία των δικαστηρίων 
• Διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική  

 
Θεμελιώνουν ευθύνες: 
• Πειθαρχικές 
• Ποινικές 
• Αστική ευθύνη δημοσίου  

 



Ποιούς αφορά; 

Όλους τους Δημόσιους Υπαλλήλους, σε 
οποιαδήποτε βαθμίδα της ιεραρχίας και να 

βρίσκονται 

http://thebest.gr/news/index/viewStory/111164


 
Ιστορικό Ανάπτυξης του Οδηγού… 
 
• Καταρτίστηκε από το ΤΔΔΠ σε συνεργασία με το 

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων  

 

• Συζητήθηκε με την ΠΑΣΥΔΥ και έτυχε της 
σύμφωνης γνώμης της  

 

• Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 
8.5.2013 και κυκλοφόρησε σε όλη τη Δημόσια 
Υπηρεσία με Εγκύκλιο (αρ. 1483) και ημερ. 
21.6.2013   

 



Στόχοι Οδηγού 

• Θεμελίωση κουλτούρας 
σεβασμού, εξυπηρέτησης 
και επαγγελματισμού 

 

• Αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που 
παρέχονται στους πολίτες 

 

• Αποκατάσταση της σχέσης 
εμπιστοσύνης μεταξύ 
κράτους-πολιτών  

 

 

 



Γιατί η ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας στη 
Δημόσια Υπηρεσία;  

• Διαχρονική ανάγκη για παροχή αποτελεσματικών, ποιοτικών 
και φιλικών υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες 

 
• Οι χρήστες των δημοσίων υπηρεσιών είναι πλέον πιο 

ενημερωμένοι και πιο απαιτητικοί 
 
• Οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον και η απόδοση τους συγκρίνεται και αξιολογείται 
 
• Οικονομική κρίση: μείωση πόρων, αύξηση αναγκών για παροχή 

υπηρεσιών, αμφισβήτηση και κριτική της διοίκησης και των 
θεσμών ευρύτερα 

 
• Επιθυμία των ίδιων των δημόσιων υπαλλήλων για αλλαγή   
 



 
 
Βασικά Πρότυπα και Κανόνες 
Συμπεριφοράς προς τον πολίτη 
 
 

• Ευπρέπεια 

• Επαγγελματισμός 

• Εντιμότητα 



Ευπρέπεια 

• Συμπεριφορά έναντι του κοινού 

• Συμπεριφορά και σχέσεις με συναδέλφους 

• Ευγένεια, θετική στάση και σεβασμός προς τον πολίτη 

• Καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση , αποφυγή εντάσεων 

• Απαραίτητη προσοχή, ενδιαφέρον, διακριτικότητα 

• Αποφυγή φράσεων που ενδέχεται να εκληφθούν ως προσβλητικές, 
μειωτικές ή ρατσιστικές 

• Συμπεριφορά ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητα, γλώσσας, καταγωγής 

• Συμπάθεια, ευαισθησία, απαραίτητη διευκόλυνση  πολιτών σε 
ιδιαίτερη κατάσταση 

• Τήρηση ωραρίου εργασίας 

• Διασφάλιση πολιτικής και κομματικής ουδετερότητας της Δημόσιας 
Υπηρεσίας 

• Ευπρεπής εμφάνιση 

 

 

 

 

 

 

 



Επαγγελματισμός 

• Πλήρης γνώση του αντικειμένου εργασίας  

• Χειρισμός των υποθέσεων με αρτιότητα, ποιότητα, υπευθυνότητα 

• Αξιοποίηση χρόνου εργασίας  

• Άμεση ανταπόκριση  

• Ενημέρωση πολιτών με απλούς, ακριβείς, κατανοητούς όρους 

• Διευκόλυνση του πολίτη να εκφράσει αιτήματα/παράπονα 

• Διευκόλυνση του πολίτη να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση που 
χρειάζονται 

• Ενδιαφέρον για συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση  

• Αποδοχή καλόπιστης κριτικής- διάθεση για διόρθωση 
λαθών/αδυναμιών 

• Παραγωγική /αποτελεσματική χρήση των δημοσίων πόρων 

• Προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών 

 



 
Εντιμότητα 
 
• Εκτέλεση καθηκόντων με αντικειμενικότητα και 

αμεροληψία 

• Μη επηρεασμός από προσωπικά ή εξωθεσμικά 
συμφέροντα, σχέσεις, πεποιθήσεις, παρεμβάσεις 

• Μη παροχή ευνοϊκής εξυπηρέτησης 

• Μη αποδοχή δώρων, ανταλλαγμάτων 

• Ευκαιρίες εργοδότησης εκτός της δημόσιας υπηρεσίας- 
αποφυγή συγκρουόμενων συμφερόντων 

• Ιδιωτική ζωή υπαλλήλου 

• Υποχρέωση για αναφορά πράξεων διαφθοράς  ή 
δωροδοκίας  

 

 

 



Σε τι ωφελεί να συμπεριφέρονται οι ΔΥ 
σύμφωνα με τα πρότυπα συμπεριφοράς και 
δεοντολογίας; 

• Ενισχύει την θετική εικόνα για την Δημόσια Υπηρεσία 
και την εμπιστοσύνη του πολίτη 

• Μειώνει την σπατάλη δημοσίων πόρων 

• Συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική 
σταθερότητα προς το συμφέρον όλης  της κοινωνίας 

• Ενισχύει την ατομική απόδοση του υπαλλήλου και 
κατά συνέπεια την απόδοση του οργανισμού 

• Ενισχύει την εργασιακή ικανοποίηση και υποκινεί 
τον υπάλληλο 

 

 



Ευθύνες… 

• Νομική Ευθύνη 

 

• Ευθύνη Ηγεσίας 

 

• Ατομική Ευθύνη 



Κίνδυνοι/προκλήσεις στην Άσκηση  της 
Νοσηλευτικής 



Δικαιώματα ασθενών στην Κύπρο 



 
• Ικανοποίηση των ασθενών 

(δείκτης  ποιότητας) 

 

• Παράπονα, καταγγελίες, 
ευχαριστίες   

 

• Αποτελεσματική επικοινωνία  

 
 

 



• …είχε χορηγήσει φάρμακο χωρίς 
οποιαδήποτε γραπτή έγκριση γιατρού… 

 

• … πραγματικά υπάρχει ένα γραφείο όπου 
μαζεύονται οι Νοσηλευτές  και καπνίζουν με 
τις ώρες…. 

 

• σε δυο ώρες τελειώνει το νυχτέρι 
μου…yes…(fb) 

 



 



 
Παράπονα… 
 
• …με έβρισε αποκαλώντας με ΖΩΟ …το άκουσαν 

ακόμα και οι ασθενείς… 
 

• …από την μέρα που πήρε την προαγωγή, αντί 
να βοηθά τους αρρώστους τους βάζει τις φωνές 
με μόνες εξαιρέσεις τους ασθενείς που φέρνουν 
δώρα…  

 

•…ομολογώ πως πρώτη φορά βρίσκομαι μπροστά 
από τέτοιου είδους προσβλητική συμπεριφορά 
και μάλιστα από συνάδελφο… 

 

 

 



 
 
Παράπονα… (συνέχεια) 
 
 • …Μια νοσοκόμα μας μίλησε με μεγάλη 

αυθάδεια, φώναζε και σας βεβαιώ πως η 
συμπεριφορά της ήταν ότι αντίθετο με τον 
ρόλο της… 
 

 

•  « ...λυπάμαι που είχα τέτοια αντιμετώπιση 
που αμαυρώνει την  όλη εικόνα του 
νοσοκομείου» 
 

 

 

 

 



 
Παράπονα… (συνέχεια) 
 
 

 

• …είναι Νοσηλευτές αυτοί ή ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ… 
 

• …άνθρωποι που ΔΕΝ νοιάζονται τον ασθενή, 
αψηφούν τον ανθρώπινο πόνο και είναι εκεί 
μόνο για το οικονομικό όφελος δεν αξίζουν 
αυτή την θέση… 

 

• … I  was scared to call for a nurse… 
 



Ευχαριστίες… 

• «παρακαλώ να μου επιτρέψετε να συγχαρώ το Υπουργείο Υγείας σας 
για 2 ευσυνείδητες Νοσηλεύτριες …τις είδα από κοντά να περιθάλπουν 
με αγάπη περισσή» 

 

• «κατά την νοσηλεία μου …έτυχα της άψογης μεταχείρισης από το 
Νοσηλευτικό Προσωπικό, για αυτό ένιωσα υποχρέωση μου να φέρω εις 
γνώση σας τα πιο πάνω γνωρίζοντας οτι το έργο που επιτελούν είναι 
δύσκολο, αξίζουν τα συγχαρητήρια τόσο για τον επαγγελματισμό όσο και 
για την προσωπική ανθρώπινη προσέγγιση τους»  

 

• «ο επαγγελματισμός, η ανθρώπινη προσέγγιση, οι άοκνες προσπάθειες 
και η συνεχής παρακολούθηση των παιδιών είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά του Νοσηλευτικού Προσωπικού και αξίζουν την 
εκτίμηση και τα συγχαρητήρια μου»    



• Ιδιαίτερη μνεία ωστόσο αξίζει στο Νοσηλευτικό 
προσωπικό…..  για την επαγγελματική τους 
προσέγγιση, την ευγένεια, την αφοσίωση και την 
φροντίδα που πρόσφεραν απλόχερα…. καθώς και την 
απέραντη αγάπη αλλά και την υπομονή που επέδειξαν 
κατά την διάρκεια της νοσηλείας όλους αυτούς του 
μήνες»   

 

• «οι νοσηλευτές της εν λόγω κλινικής είναι πραγματικά 
επαγγελματίες, όλοι τους πρόθυμοι και πάντα με το 
χαμόγελο τους να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς όποια 
ώρα της ημέρας ή της νύχτας τους χρειαστούν»  

Ευχαριστίες… 



• «Ευχαριστώ την νοσοκόμα … που μας εξυπηρετά  όλους 
τους ασθενείς με αγάπη, υπομονή και συμπαράσταση. 
Συχνά ακούμε παράπονα για το Νοσηλευτικό Προσωπικό, 
πρέπει όμως κάποτε να ξέρουμε να λέμε και ευχαριστώ...» 

• «όσες φορές και να πω ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  στις Νοσοκόμες δεν θα 
είναι  αρκετές»   

• «Αυτοί οι Νοσηλευτές για μένα είναι πρώτα ΑΝΘΡΩΠΟΙ  και 
μετά νοσηλευτές, εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου ότι 
καλύτερο για αυτούς και ο Θεός να τους έχει πάντα καλά να 
βοηθούν τους συνανθρώπους τους»  

• «Με τις συνθήκες που επικρατούν, οι Νοσηλευτές είναι 
ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ!» (από Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης) 

Ευχαριστίες… 



 



«Πρέπει να είσαι η αλλαγή που 
εύχεσαι να δεις στον κόσμο» 

                                                         
(Mahatma Gandhi) 



 

Σας ευχαριστώ!  


