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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Θεσσαλονίκη,  11/10/2011 
Υ.Υ.Κ.Κ.Α.                                                                    Αρ. Πρωτ.: 02-17 
ΕΝΩΣΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Ε.Ν.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ. 
2ο Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Διεύθυνση Μαβίλη 11 
  54630 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : Ι. Χρυσοχοϊδης 
Τηλ.:   2310522229     
Φαξ :              2310522219  ΠΡΟΣ: Ιδιωτικές Κλινικές και Ιδιωτικά  

Θεραπευτήρια της 3ης και 4ης ΥΠΕ 
      

Υπόψη: Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διοικητές 3ης και 4ης Υ.Π.Ε. 

 
 
Θέµα: «Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων Ιδιωτικών Κλινικών του Π.Δ. 235/2000» 

 

Μετά από καταγγελίες µελών µας, σχετικά µε την άσκηση του νοσηλευτικού 

επαγγέλµατος από ανθρώπους που δεν κατέχουν πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ καθώς και την ανέλιξη 

αυτών σε θέσεις προϊσταµένων, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) ως φορέας 

προστασίας και περιφρούρησης των δικαιωµάτων των νοσηλευτών, επισηµαίνει τα 

ακόλουθα: 

Η Ε.Ν.Ε. αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), πλήρως 

αυτοδιοικούµενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συστάθηκε δυνάµει του Ν. 3252/2004, στο άρθρο 2 του 

οποίου ρητά αναφέρονται οι σκοποί της, οι οποίοι, µεταξύ άλλων είναι: 1. Η προαγωγή 

και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης Επιστήµης και Τέχνης, 

για την εξύψωση του θεσµού και την εξασφάλιση υψηλής στάθµης φροντίδας και υγείας 

στο κοινωνικό σύνολο…..5. Η εισήγηση για θέµατα εκπαίδευσης – µετεκπαίδευσης – 

συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του νοσηλευτικού κλάδου, η αξιοποίηση 

προς το σκοπό αυτό υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και η 

υλοποίησή τους. Η επαγγελµατική αναγνώριση µεταπτυχιακών προγραµµάτων και των 

αντίστοιχων τίτλων σπουδών, η πραγµατοποίηση υπό την αιγίδα των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων και επιστηµονικών εκδηλώσεων που αφορούν τη νοσηλευτική επιστήµη 

και τέχνη και η µοριοδότηση για επαγγελµατικούς σκοπούς των προγραµµάτων αυτών µε 

µεταπτυχιακές εκπαιδευτικές µονάδες. 7. Η έκδοση των απαιτούµενων για την 

απόκτηση – ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος πιστοποιητικών στα Μέλη 

της, η τήρηση µητρώων, καθώς και ο περιορισµός της αντιποίησης της άσκησης του 



2 
 

επαγγέλµατος. ….10. Η συµµετοχή στα εκάστοτε θεσµοθετηµένα όργανα που αφορούν 

το νοσηλευτικό επάγγελµα, αλλά και τη γενικότερη χάραξη πολιτικής στον τοµέα της 

Υγείας. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 §2 του Ν. 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». Περαιτέρω, στο 

άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα ορίζεται ότι <<Όποιος µε πρόθεση προβαίνει 

επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόµων τιµωρείται µε πρόστιµο 

τουλάχιστον πενήντα εννέα (59) ευρώ, αν η ειδική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως 

προς την ποινική κύρωση της παράβασης>>. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 §2 Α του Ν. 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.». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.Δ. 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 4.  

Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 5. 

Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 6. 

Σχολών της αλλοδαπής ισοτίµων προς τις ανωτέρω Σχολές»  

Τέλος, στις διατάξεις του Παραρτήµατος του Π.Δ. 235/2000 «Εκσυγχρονισµός 

Ιδιωτικών Κλινικών» (ΦΕΚ Α’ 199), µε τίτλο <<Τεχνικές Προδιαγραφές – 

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός – Σύνθεση Προσωπικού>>, όπως το Παράρτηµα αυτό 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ Α’ 225), ορίζεται σχετικά µε 

τη στελέχωση των Ιδιωτικών Κλινικών ότι: <<4.3.4.2. Νοσηλευτικό Προσωπικό. -

Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή Ισότιµης Σχολής της Ηµεδαπής ή 

Αλλοδαπής ως Γενικός Προϊστάµενος (-η)>>. 
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Ως εκ τούτου, ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, καθίσταται σαφές ότι στις 

Νοσηλευτικές Μονάδες των Ιδιωτικών Κλινικών του Π.Δ. 235/2000 π ρ ο ΐ σ τ α τ α ι  

υ π ο χ ρ εω τ ι κ ά  υπάλληλος του κλάδου Νοσηλευτών ΠΕ ή ΤΕ. 

Εντεύθεν, ο ορισµός υπαλλήλου ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε  ά λ λ ο υ  κ λ ά δ ο υ  ή  

κ α τώ τ ε ρ η ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ς  είναι προδήλως παράνοµος, στοιχειοθετεί, δε, τη 

νοµοτυπική µορφή του ποινικού αδικήµατος της άσκησης του νοσηλευτικού 

επαγγέλµατος χω ρ ί ς  ά δ ε ι α 	   και	   χ ω ρ ί ς 	   το	   απαραίτητο	   κατά	   νόμο	   π τ υ χ ί ο 	  

ν ο σ η λ ε υ τ ι κ ή ς . 

Επιφυλασσόµενοι κάθε νοµίµου δικαιώµατος της Ε.Ν.Ε. και των Μελών της, 

παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες προς αποφυγή παραβίασης της νοµιµότητας και 

των θεσµοθετηµένων συµφερόντων του Νοσηλευτικού Κλάδου.- 

 

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ     Δ. ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ 


