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Θέμα: « Υποχρέωση του φορέα σας για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν. 3252/04» 

 
 Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών – 

Νοσηλευτριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.).  

Μέλη της Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3§2, είναι υποχρεωτικώς όλοι όσοι 

φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 31§3 η 

άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. συνιστά 

πειθαρχικό παράπτωμα. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4§2, κάθε 

Νοσηλευτής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του κάθε χρόνο και μέχρι το 

τέλος του μηνός Φεβρουαρίου, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και καταβάλλοντας 

την προβλεπόμενη ετήσια εισφορά στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε. 

 Προκειμένου οι ανωτέρω διατάξεις να τύχουν πλήρους και πιστής εφαρμογής, 

κρίνεται απαραίτητο κάθε Νοσηλευτής να προσκομίζει στο αρμόδιο τμήμα 

προσωπικού του φορέα απασχόλησής του επικυρωμένο αντίγραφο της 



ταυτότητας μέλους που να είναι σε ισχύ, μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου 

εκάστου έτους.  

 Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η νόμιμη άσκηση του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος, στοιχείο που αφορά άμεσα και τους φυσικούς προϊσταμένους των 

εργαζομένων Νοσηλευτών. Με άλλα λόγια οι φυσικοί προϊστάμενοι οφείλουν να 

γνωρίζουν αν οι Νοσηλευτές, που απασχολούνται στον φορέα όπου αυτοί 

προΐστανται, ασκούν νομίμως το νοσηλευτικό επάγγελμα ή διαπράττουν 

πειθαρχικό παράπτωμα δια της ασκήσεώς του. 

 Υπογραμμίζεται, ότι η δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων, 

ακόμη και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμων όπως ο 3252/2004, 

είναι υποχρεωτική και αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων, σύμφωνα και 

με τις σχετικές διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 107§1 περ. κα, 

107§2 και 110§1 του Νόμου 3528/2007). Κατά τον ίδιο τρόπο, παράπτωμα αποτελεί 

και η μη δίωξη ή η ανοχή  από τα εκ του νόμου ορισθέντα πειθαρχικά όργανα, 

προδήλως παράνομων πράξεων, όπως είναι η μη εγγραφή και η οικονομική 

τακτοποίηση των νοσηλευτών στο μητρώο της Ε.Ν.Ε. 

Παρακαλούμε λοιπόν όπως επιληφθείτε του θέματος άμεσα, προκειμένου να 

αποφευχθεί τυχόν καταλογισμός ευθυνών σε κάθε πρόσωπο ή υπηρεσία που 

εμπλέκεται αμέσως ή εμμέσως με τη διατήρηση της προαναφερθείσας παράνομης 

κατάστασης. 

Αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.     

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
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