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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ 

 

 Ενόψει του υπ’αριθµ.πρωτ. 401/03-11-2010 εγγράφου της Υποδιοικήτριας της 

1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, όπου γίνεται ρητώς αναφορά στον 

εσφαλµένο όρο «Νοσηλευτής-τρια ΔΕ», επισηµαίνονται τα ακόλουθα : 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόµου 1579/1985, από τη 

δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθιερώνεται ο επαγγελµατικός τίτλος του 

νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωµατούχους των: α) 

Τµηµάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τµηµάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων 

σχολών αδελφών νοσοκόµων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόµων, αρµοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) 

Ισότιµων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγµατος 210/2001, 

από τη δηµοσίευση του παρόντος καθιερώνεται ο επαγγελµατικός τίτλος του Βοηθού 

Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας στους κατόχους πτυχίων των: 1. Μέσων Τεχνικών 

Επαγγελµατικών Νοσηλευτικών Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ) 2. Τεχνικών Επαγγελµατικών 

Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) Νοσηλευτικής κατεύθυνσης 3. Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (I.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ε.) 4. Τεχνικών Επαγγελµατικών 

Εκπαιδευτηρίων Α' κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 5. Τεχνικών Επαγγελµατικών 

Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 6. Σχολών της αλλοδαπής 

ισοτίµων προς τις ανωτέρω Σχολές. 
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Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ο 

αναµφισβήτητος διαχωρισµός των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ από τους Βοηθούς 

Νοσηλευτή, ήτοι από τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ. Ο εν λόγω διαχωρισµός 

έλαβε χώρα επί τη βάσει του απολύτως αντικειµενικού κριτηρίου των κεκτηµένων 

τυπικών προσόντων και ειδικότερα του πτυχίου που κατέχει έκαστος υπάλληλος. 

 Υπ’αυτό το πρίσµα η χρήση του όρου «Νοσηλευτής-τρια ΔΕ» από το ως 

άνω έγγραφο είναι τουλάχιστον ατυχής, ενώ ουδόλως ανταποκρίνεται ή συνάδει µε 

το προεκτεθέν νοµοθετικό πλαίσιο, που καθιερώνει την διάκριση µεταξύ των 

Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ και των Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ.  

 Η άγνοια λοιπόν της διαφοροποίησης των παραπάνω επαγγελµατικών τίτλων 

από την υποδιοικήτρια της Α΄ ΥΠΕ, είναι τουλάχιστον αδικαιολόγητη. Ως εκ τούτου, 

η απόσυρση και διόρθωση του αναφερθέντος εγγράφου, είναι αυτονόητη, καθώς 

επίσης και η αποφυγή παρόµοιων ατοπηµάτων στο εξής. 

 

 

  
 
 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
 
 
 

       Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 
 

     Δηµήτρης Σκουτέλης                                                          Αριστείδης Δάγλας  
 

 

 


