
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών  

 

Σύσταση της ΕΝΕ 

Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την μορφή Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί ως επίσημος επαγγελματικός 

σύλλογος των Νοσηλευτών. Η εγγραφή σε αυτήν όλων των Νοσηλευτών, 

είναι υποχρεωτική, όπως συμβαίνει σε κάθε αντίστοιχο επιμελητήριο 

άλλων επαγγελματιών που λειτουργεί ως ρυθμιστικός φορέας και επίσημος 

σύμβουλος της Πολιτείας (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός 

Σύλλογος Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ). 

 

Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ 

Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι νοσηλευτές να είναι 

εγγεγραμμένοι, παραθέτουμε τους βασικότερους στόχους που περιγράφει ο 

Νόμος 3252/2004 και που καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε: 

• την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και 

αυτόνομης επιστήμης και τέχνης  

• την έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών θεμάτων και τη 

σύνταξη και υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών για τα 

διάφορα νοσηλευτικά προβλήματα της χώρας 

• τη διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα 

• τη διαρκή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των 

Νοσηλευτών και την υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

• τη συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς 

• την έκδοση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια άσκησης 

επαγγέλματος των Νοσηλευτών 

• τον περιορισμό της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος 

• την αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας 

• την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς του 

νοσηλευτικού κλάδου 

 1



• την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου, συγγραμμάτων και 

φυλλαδίων για την ενημέρωση των μελών της αλλά και του 

κοινωνικού συνόλου 

• τη μελέτη υγειονομικών θεμάτων και την οργάνωση επιστημονικών 

συνεδρίων αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς 

• τη δημιουργία επιτροπής δεοντολογίας και ηθικής του επαγγέλματος 

του νοσηλευτή  

• τον καθορισμό και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων και 

• την προστασία και προαγωγή της υγείας του Ελληνικού Λαού.  

 

Μέλη της ΕΝΕ 

Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι υποχρεωτικώς όλοι οι νοσηλευτές που είναι 

απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων 

T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών 

Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου 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 νοσηλευτικών 

σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και στ) Στρατιωτικών 

Ανωτάτων Νοσηλευτικών Σχολών. 

 

Διάρθρωση της ΕΝΕ 

Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική Διοίκηση, που εδρεύει στην Αθήνα και σε 

επτά Περιφερειακά Τμήματα, που λειτουργούν σε κάθε Υγειονομική 

Περιφέρεια της χώρας. 

Κεντρική Διοίκηση 

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από 15μελές Δ.Σ και έχει έδρα την Αθήνα. 

Η  διεύθυνση των γραφείων είναι: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 

10676, τηλ. 210 3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Η 

ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και το e-mail : info@enne.gr.  

 

Περιφερειακά Τμήματα 

Τα επτά Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ) της Ε.Ν.Ε, ακολουθούν τον αριθμό 

των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε) και είναι τα ακόλουθα: 
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1. 1ο Π.Τ. Αττικής: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, 

τηλ. 210 3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049 

2. 2ο Π.Τ. Πειραιώς και Αιγαίου: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, 

Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 

3648049 

3. 3ο Π.Τ. Μακεδονίας: Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630, τηλ. 

2310522822 και fax. 2310522219 

4. 4ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης: Μαβίλη 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 

54630, τηλ. 2310522229 και fax. 2310522219 

5. 5Ο Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Ναυαρίνου 2, Λάρισα, 

Τ.Κ. 41223, τηλ. 2410284866 και fax. 2410284871 

6. 6ο Π.Τ. Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας: Υπάτης 1 και Ν.Ε.Ο Πάτρας – Αθήνας, Πάτρα, Τ.Κ. 

26441, τηλ και fax. 2610 423830 

7. 7ο Π.Τ. Κρήτης: Μενελάου Παρλαμά 116, Ηράκλειο, Τ.Κ. 73105, 

τηλ. 2810310366, 2810311684 και fax. 2810310014 

 

Εγγραφή και συνδρομή των μελών 

 Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο 

οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου και αστυνομικής ταυτότητας, δυο 

έγχρωμες φωτογραφίες, το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης των 65 

€, απλό φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και 

προαιρετικά από τους τίτλους που τυχόν  κατέχει το υποψήφιο μέλος 

(μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, κοινωνικές 

δραστηριότητες κ.τ.λ). 

 Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του 

ετησίως, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (όχι με fax) μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο Περιφερειακό Τμήμα 

όπου ανήκει. Η δήλωση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την καταβολή της 

ετήσιας συνδρομής, που έχει οριστεί δια του Νόμου 3252/2004 στο ποσό 

των σαράντα πέντε (45) ευρώ.  

 Σε κάθε Νοσηλευτή που εγγράφεται ή ανανεώνει την εγγραφή του 

στην ΕΝΕ χορηγείται Δελτίο Ταυτότητας Νοσηλευτή. 
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Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας άσκησης 

του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοσηλευτές οφείλουν να 

συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής 

στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή της άδειας 

άσκησης επαγγέλματος, υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα 

αντίγραφο αυτής, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν. 

Βάσει του Νόμου 3252/2004, όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς 

να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα 

με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.  

Καταγγελία για παράνομη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος 

μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συμβούλια ή 

στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

 Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προσωρινής ή 

οριστικής διαγραφής από την Ε.Ν.Ε., αναστέλλεται αυτοδίκαια η 

άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

 

Όργανα διοίκησης 

 Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Τμήματα διοικούνται από την 

Γενική Συνέλευση και το Περιφερειακό Συμβούλιο.  

 

Διεθνής εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε 

Η Ε.Ν.Ε είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I), κατέχοντας μια από τις επτά 

θέσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στην εν λόγω Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία συμμετέχουν ακόμα η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, 

η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και υπό ένταξη είναι η 

Γαλλία, η Κύπρος και το Βέλγιο. Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε 

με την ιστοσελίδα www.fepi.org.  

 

Ανάδειξη και θητεία των αιρετών οργάνων διοίκησης 
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε, εκλέγεται από την Συνέλευση 

των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται χωριστά για κάθε 

Περιφερειακό Τμήμα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

Τα Περιφερειακά Συμβούλια εκλέγονται ομοίως από τα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος. 

 Οι εκλογές διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια, ενώ συμμετέχουν 

σ’αυτές όσοι Νοσηλευτές είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι.  

 

Πειθαρχικός έλεγχος 

 Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών της Ε.Ν.Ε ασκείται σε πρώτο 

βαθμό από τα Περιφερειακά Συμβούλια, που λειτουργούν και ως 

Πειθαρχικά Συμβούλια.  

Ο δευτεροβάθμιος πειθαρχικός έλεγχος, καθώς και ο πειθαρχικός έλεγχος 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών 

Συμβουλίων ασκείται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο 

προεδρεύει Εφέτης των Πολιτικών Δικαστηρίων.  

 

Επιστημονικό Περιοδικό 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008 το «Ελληνικό 

Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» που αποτελεί και το επίσημο 

περιοδικό της. Είναι ένα περιοδικό πολυδιάστατο με κριτική επιτροπή που 

στοχεύει στην προώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην Ελλάδα. 

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης» αποτελεί ένα 

αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται στην 

Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και 

έντυπη μορφή με συμβολική αμοιβή σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

ερευνητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους, φοιτητές, σε όλη τη νοσηλευτική 

κοινότητα γενικότερα αλλά και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΤΕΙ 

και ΑΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής.  

Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να έχουν 

εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στην πρόοδο της νοσηλευτικής ενώ 

αποτελεί το επιστημονικό βήμα για τους νοσηλευτές που απασχολούνται 

στην εκπαίδευση και στην κλινική νοσηλευτική να δημοσιεύσουν το έργο 

τους και να δεχθούν εποικοδομητικές κριτικές. Στο περιοδικό 
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δημοσιεύονται ερευνητικές μελέτες, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες 

πραγματείες και βιβλιοκριτικές. 

Οι εργασίες που δημοσιεύονται, μοριοδοτούνται με τρόπο θεσμικά 

προβλεπόμενο και επικυρωμένο από την ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα 

πάντα με τη διεθνή πρακτική.   

 

Ενημερωτικό περιοδικό 

 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008 το μηνιαίο 

ενημερωτικό περιοδικό «Ο Ρυθμός της Υγείας», με σκοπό την ανάδειξη του 

νοσηλευτή ως ενιαίας ψυχοσωματικής, και επαγγελματικής οντότητας, με 

ενδιαφέροντα που κινούνται πέρα από τα τετριμμένα, αγκαλιάζοντας όλα 

τα επίπεδα της πολύπλευρης κοινωνικής του υπόστασης. 

Ο Έλληνας νοσηλευτής, εκτός από την ανάγκη για την επίλυση 

πρωταρχικών ζητημάτων που τον απασχολούν ως επαγγελματία, έχει 

ανάγκη να εκφραστεί, να επικοινωνήσει, να διασκεδάσει και να προβάλλει 

πολύπλευρα τον κοινωνικό του προορισμό. 

Έτσι, «Ο Ρυθμός της Υγείας», σκοπεύει να ενώσει τη φωνή όλων των 

νοσηλευτών της χώρας και να αποτελέσει ένα άμεσο και έγκυρο κανάλι 

επικοινωνίας, δίνοντας βήμα σε όλες ανεξαιρέτως της φωνές της 

επαγγελματικής –και όχι μόνο- κοινότητας. 

 

Μελλοντικοί Στόχοι 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, με τη συνεργασία όλων των μελών 

της, στοχεύει να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει κάποια σημαντικά έργα 

που αποτελούν πάγια αιτήματα της νοσηλευτικής κοινότητας, ορισμένα από 

τα οποία ήδη άρχισαν να εκπονούνται:  

• Καθορισμός και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων  

• Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με σκοπό την 

καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των νοσηλευτών 

• Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των ελλήνων νοσηλευτών με 

οργανισμούς, fora και ινστιτούτα του εξωτερικού 

• Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης η χρήση της οποίας 

θα είναι δωρεάν για τα μέλη της ΕΝΕ και προσβάσιμη από όλη την 

επικράτεια 
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• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών  

προγραμμάτων  

• Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων με μοριοδότηση 

των συνέδρων νομικά ισχύουσα και κατοχυρωμένη  

• Δημιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπως Εκπαίδευσης, 

Τεκμηρίωσης, Διεθνών Σχέσεων και Ενημέρωσης 

• Οργάνωση δικτύου εμπειρογνωμόνων για νοσηλευτικά θέματα και 

παροχή νομοτεχνικών συμβουλών 

• Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εξειδίκευσης 

• Πιστοποίηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και Νοσηλευτικής 

επάρκειας. 

 

Επικοινωνία 

Οι νοσηλευτές μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 3648044, 

3648048 (08:00- 15:00), στα fax:210 3648049, 3617859 και στο e- mail 

: info@enne.gr  

• για επαγγελματικά θέματα 

• για θέματα εκπαίδευσης 

• για νομικά θέματα 

• για την εγγραφή τους ή την ανανέωση αυτής 

• για γενική ενημέρωση (συνέδρια, δράσεις, εκδηλώσεις κλπ) 

• για τις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ 

• για θέσεις εργασίας στον ευρύτερο τομέα της υγείας 

 

Και μη ξεχνάτε ούτε στιγμή, ότι η Ε.Ν.Ε είστε εσείς που της δίνετε 

ζωή με την παρουσία και τη συμμετοχή σας. 

Μην αφήνετε άλλους να αποφασίζουν για σας. 

Σας περιμένουμε όλους. 
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