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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

   

Η εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήµης, της τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό 

κεκτηµένο, τα νέα νοσήµατα, ο δηµογραφικός – υγειονοµικός χάρτης, η 

µεταναστευτική πολιτική και η ψήφιση των νόµων 3204/2003, 3252/2004, 

3329/2005, 3754/2009 και 3868/2010,  αλλάζουν το πεδίο δράσης των νοσηλευτών, 

και θέτουν αυτούς προ των επιστηµονικών ευθυνών.  

Η καταγραφή των νοσηλευτικών πράξεων παρέµενε επί σειρά ετών, πάγιο 

αίτηµα της νοσηλευτικής κοινότητας, που κατέστη ακόµη πιο επιτακτικό, µετά την 

νοµοθετική κατοχύρωση του επαγγελµατικού τίτλου του νοσηλευτή, δυνάµει των 

διατάξεων του άρθρου 5 του Νόµου 1579/1985. 

Η ανάγκη σαφούς προσδιορισµού των νοσηλευτικών πράξεων υπαγορεύεται 

πρωτίστως από την επιβεβληµένη καθιέρωση ενιαίων κανόνων άσκησης του 

νοσηλευτικού επαγγέλµατος σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της 

χώρας, τόσο του δηµοσίου, όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Η θέσπιση οµοιόµορφων 

κανόνων θα περιορίσει δραστικά την αυθαιρεσία που χαρακτηρίζει καθηµερινά την 

ανάθεση αλλότριων, κατ΄ουσίαν, καθηκόντων στους νοσηλευτές, ενώ θα αποτρέψει 

την ανάµιξη των λοιπών υπηρεσιών, στο έργο της νοσηλευτικής υπηρεσίας των 

νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας. 

Περαιτέρω, η καταγραφή των νοσηλευτικών πράξεων και ο εννοιολογικός 

προσδιορισµός τους, έχουν µεγάλη σηµασία στην αποσαφήνιση του έργου των 

νοσηλευτών εκείνων, που έχουν αποκτήσει µια εκ των προβλεποµένων νοσηλευτικών 

ειδικοτήτων. 

Αναλογιζόµενη την πρακτική αξία και την χρησιµότητα του καθορισµού των 

νοσηλευτικών πράξεων, η δια του Νόµου 3252/2004 συσταθείσα Ένωση Νοσηλευτών 

Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) , αποφάσισε να εισηγηθεί την έκδοση σχετικής Υ.Α., που θα 

συµβάλλει αποφασιστικά στην εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας δικαίου στο 

σύνολο των νοσηλευτών, αλλά και σε όλους τους εµπλεκόµενους µε τους πάσης 

φύσεως φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου απασχολούνται νοσηλευτές. 
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Πρέπει να τονιστεί, ότι το σχέδιο των νοσηλευτικών πράξεων που ακολουθεί, 

είναι προϊόν µακροχρόνιας ενασχόλησης αντιπροσωπευτικών οµάδων, όλων των 

νοσηλευτικών επιστηµονικών τοµέων υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού 

Συµβουλίου της ΕΝΕ και ως εκ τούτου αντανακλούν το σύνολο της νοσηλευτικής 

επιστηµονικής και κλινικής κοινότητας. 

Επισηµαίνεται, ότι η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, όπως περιγράφεται από το 

Ν. 3868/2010, κρίνεται πλέον πρόσφορη, προκειµένου η καθιέρωση και περιγραφή 

των νοσηλευτικών πράξεων να αποκτήσει αυξηµένη τυπική ισχύ, ικανή να προσδώσει 

το απαιτούµενο κύρος στην οριστική θεσµική κατοχύρωση του νοσηλευτικού 

επαγγέλµατος. 

 

Καταγραφή Νοσηλευτικών Πράξεων (κλινικών αρµοδιοτήτων) 

 

Άρθρο 1ο 

 

Οι νοσηλευτικές πράξεις ή κλινικές νοσηλευτικές αρµοδιότητες που 

περιγράφονται ακολούθως, έχουν δυνητικό χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση, 

συναρτώνται µε την επάρκεια στελέχωσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας µε 

νοσηλευτικό προσωπικό, σύµφωνα µε τους διεθνείς δείκτες στελέχωσης, όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στην πρόταση της ΕΝΕ. 

 

1.1 Η Νοσηλευτική επιστήµη στοχεύει: (α) στην πρόληψη – προαγωγή - 

αποκατάσταση της υγείας ατόµου /οικογένειας /κοινότητας σε υπαρκτά ή ενδεχόµενα 

προβλήµατα υγείας, (β) στην παροχή ολιστικής φροντίδας υγείας, σύµφωνα µε τους  

επαγγελµατικούς κώδικες ηθικής και δεοντολογίας (Ελληνικούς -  Διεθνείς), τους 

Κώδικες Έρευνας, την Νοµοθεσία του Ε.Σ.Υ., τη Νοµοθεσία  Δηµόσιας Διοίκησης - Δια 

βίου Εκπαίδευσης και την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

1.2 Οι Νοσηλευτές ως ισότιµα µέλη της θεραπευτικής οµάδος, συµµετέχουν στη 

λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των θεραπευτικών 

διαδικασιών σε συνεργασία µε το άτοµο ή και το περιβάλλον του. 
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1.3 Οι Νοσηλευτές µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνολογικές 

γνώσεις, απασχολούνται είτε ως αυτοδύναµα στελέχη Νοσηλευτικών µονάδων, 

είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, είτε 

ως αυτοαπασχολούµενοι, σε όλο το φάσµα σχεδιασµού φροντίδας, εφαρµογής 

θεραπευτικών διαδικασιών και παροχής παρηγορητικής φροντίδας.  

 

 

Άρθρο 2ο  

Οι νοσηλευτικές πράξεις και αρµοδιότητες, κατατάσσονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

 

2.1 Αυτόνοµες και µε άµεση ευθύνη του Νοσηλευτή  νοσηλευτικές πράξεις 

  

 Αξιολόγηση βιοψυχοκοινωνικών αναγκών στους τοµείς υγιεινής, ασφάλειας 

περιβάλλοντος, υποστήριξης οργανικών λειτουργιών – διαδικασιών επεµβατικής 

και µη, παρακολούθησης πορείας θεραπευτικής αγωγής, διατήρηση ισοζυγίων 

και φυσική αποκατάσταση. 

 Εφαρµογή νοσηλευτικής διεργασίας  

- Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού, 

- Διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση), 

- Νοσηλευτική διάγνωση, 

- Σχεδιασµός, εφαρµογή και αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας . 

 Λήψη  ΗΚΓ. 

 Παραγγελία απλών διαγνωστικών εξετάσεων. 

 Παραποµπή σε ειδικούς επιστήµονες Υγείας. 

 Χειρισµός διαγνωστικών οργάνων και αξιολόγηση εργαστηριακών ευρηµάτων 

για το σχεδιασµό ή την τροποποίηση του πλάνου φροντίδας υγείας και τον 

προσδιορισµό της τελικής νοσηλευτικής διάγνωσης. 

 Επίβλεψη, συντονισµός και εφαρµογή της νοσηλευτικής φροντίδας, σε όλα τα 

επίπεδα παροχής της. 

 Εφαρµογή βασικών και εξειδικευµένων τεχνικών θεραπείας, αυτόνοµα ή σε 

συνεργασία µε άλλους επιστήµονες υγείας. 
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 Πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισµού (µε µηχανικά µέσα, µε εφαρµογή 

ασκήσεων). 

 Διάγνωση, σταδιοποίηση και θεραπεία κατακλίσεων. 

 Αξιολόγηση θρέψης και σχεδιασµός διαιτολογίου διατροφής. 

 

 Περιποίηση στοµίας (γαστροστοµία, ειλεοστοµία, νηστιδοστοµία, κολοστοµία) 

και εκπαίδευση του ασθενή. 

 Αξιολόγηση – καταγραφή τυχόν δυσκολιών ύπνου και κατάρτιση σχεδίου 

φροντίδας, για ήσυχο και ασφαλή ύπνο.  

 Αξιολόγηση και αντιµετώπιση τυχόν παρενεργειών από θεραπευτικές ή 

διαγνωστικές παρεµβάσεις σε άτοµα ή οικογένειες αυτόνοµα ή σε συνεργασία 

µε άλλους επιστήµονες υγείας. 

 Καθετηριασµός περιφερικών αγγείων  

 Καθετηριασµός ουροδόχου κύστης. 

 Λήψη αίµατος για εργαστηριακές εξετάσεις και διασταύρωση οµάδας αίµατος. 

 Εξέταση αίµατος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη. 

 Μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των Ζωτικών Σηµείων.  

 Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως και µέτρηση µέσης αρτηριακής πιέσεως. 

 Μέτρηση και αξιολόγηση κορεσµού οξυγόνου. 

 Εργοµετρία. 

 Οζονοθεραπεία εξωτερική. 

 Σωµατοµέτρηση, δοκιµασία οπτικής και ακουστικής οξύτητας, ζωτική 

σπειροµέτρηση. 

 Εφαρµογή εναλλακτικών θεραπειών πόνου. 

 Λήψη βιολογικών υγρών και επιχρισµάτων για διαγνωστικούς σκοπούς. 

 Βρογχική παροχέτευση. 

 Πρόκληση υποθερµίας.  

 Περιποίηση τραυµάτων και χειρουργικών τοµών. 

 Συρραφή µικρών τραυµάτων και κοπή ραµµάτων. 

 Δερµοαντιδράσεις, εµβολιασµοί και χορήγηση ορών (αντιτετανικός, αντιοφικός 

κλπ). 
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  ΚΑΡΠΑ, φαρµακευτική, ηλεκτρική ανάταξη, αντιµετώπιση καταστάσεων shock 

και εφαρµογή πρωτοκόλλων επειγουσών ενεργειών σε υγειονοµικούς και µη 

χώρους. 

 Συνταγογράφηση υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού και φαρµάκων 

όπως:  αναλγητικά, υπακτικά, αντιπυρετικά, βιταµίνες, αντιβιοτικά ευρέως 

φάσµατος, ινσουλίνες, εµβόλια, ορούς αναπλήρωσης υγρών και αντιµετώπισης 

τετάνου και δηγµάτων ερπετών κ.λ.π. 

 Λήψη Νοσηλευτικών αποφάσεων αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους 

επιστήµονες υγείας, και εκχώρηση εκτέλεσης αυτών από τους βοηθούς 

νοσηλευτές ή βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό. 

 Άσκηση κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την εξέλιξη της 

νοσηλευτικής επιστήµης-τεχνολογίας, την εξειδίκευση του νοσηλευτή, την 

ισχύουσα νοµοθεσία σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και σύµφωνα πάντα, 

µε τη γνωµοδότηση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. 

 Άσκηση της Νοσηλευτικής ως ελεύθεροι επαγγελµατίες και λειτουργοί υγείας.  

 

 

2.2 Αυτόνοµες και µε άµεση ευθύνη του Νοσηλευτή αρµοδιότητες 

διαχείρισης φροντίδας υγείας 

 

 Διαχείριση φροντίδας υγείας ασθενών µε χρόνια νοσήµατα ή ειδικές ανάγκες 

υγείας, σύµφωνα µε την εξειδίκευση αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλα µέλη 

της θεραπευτικής οµάδος. 

  Διαλογή ασθενών στο τµήµα επειγόντων περιστατικών και παραποµπή στους 

ειδικούς επιστήµονες υγείας. 

 Συµµετοχή σε θεραπευτική ή υποστηρικτική οµάδα εργασίας. 

 Kατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα (home-care, hospice). 

 Πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. 

 Παροχή ανακουφιστικής-παρηγορητικής φροντίδας. 

 Εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και εκπαίδευση οικογενειακών µελών 

για την συνέχιση φροντίδας του ασθενούς στο σπίτι. 
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 Αποµόνωση και δήλωση κρουσµάτων λοιµωδών-µεταδοτικών νοσηµάτων και 

οιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για τη δηµόσια υγεία. 

 Αξιολόγηση-αντιµετώπιση αναγκών υγείας ατόµων και παραποµπή σε ειδικούς 

µέσω συστηµάτων τηλε-υγείας. 

 Διαχείριση ασθενών µε υποκατάστατα εθιστικών ουσιών. 

 Συµµετοχή στον προγραµµατισµό αποκατάστασης του ψυχικώς πάσχοντος και 

στην διεπιστηµονική – ψυχοθεραπευτική οµάδα. 

 Θέσπιση κριτηρίων ποιότητας-ασφάλειας της παρεχόµενης νοσηλευτικής 

φροντίδας και επαναπροσδιορισµός της νοσηλευτικής φροντίδας, βάσει 

ερευνητικών δεδοµένων (evidence-based). 

 Διαχείριση νοσοκοµειακών ρύπων και αποβλήτων. 

 Άσκηση σχολικής αγωγής υγείας ως σχολικοί νοσηλευτές. 

 Εκπαίδευση και οργάνωση οµάδων. 

 Σχεδιασµός και λήψη µέτρων ασφαλείας για αποφυγή ατυχηµάτων. 

 Λήψη προληπτικών περιοριστικών µέτρων, κατά περίπτωση ασθενή. 

 Συµβουλευτική στήριξη ασθενούς και περιβάλλοντος σε χρόνιο-ανίατο νόσηµα, 

απώλεια µέλους, σε καταστάσεις πένθους, σε κακοποιηµένα άτοµα, σε θύµατα 

µαζικών καταστροφών και τροµοκρατίας. 

 Συµβουλευτική υποστήριξη ατόµων µε ψυχογηριατρικά και ανοϊκά 

προβλήµατα. 

 Συµβουλευτική ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. 

 Συµβουλευτική νέων γονέων, αγάµων µητέρων. 

 Διδασκαλία µητέρας για µητρικό θηλασµό και φροντίδα νεογνού. 

 Συµβουλευτική  αποκατάσταση θυµάτων τροχαίων και ατόµων µε αναπηρίες. 

 

 Πράξεις µε ιατρική γνωµάτευση και παρουσία ιατρού  

 Διασωλήνωση τραχείας. 

 Χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς. 

 Χορήγηση θροµβολυτικών σκευασµάτων. 

 Χορήγηση στελεχιαίας και τοπικής αναισθησίας 

 Καθετηριασµός κεντρικών φλεβικών γραµµών. 

 Χορήγηση οξυγόνου µε όλους τους τρόπους. 
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 Ρινογαστρική διασωλήνωση. 

 Τραχειοτοµή µε ιατρική γνωµάτευση και µε νοσηλευτική εξειδίκευση.  

 Χορήγηση παρεντερικής διατροφής. 

 Χορήγηση  χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στα Ογκολογικά Τµήµατα.  

 Συντονισµός µεταµοσχεύσεων. 

 Μετάγγιση αίµατος και παραγώγων. Πρόληψη και αντιµετώπιση επιπλοκών 

µετά από µετάγγιση αίµατος και παραγώγων. 

 Διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης, αιµοκάθαρσης και εκπαίδευση της 

οικογένειας και του αρρώστου. 

 Πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλµών, ώτων, παραρρινικών κοιλοτήτων, 

στοµάχου και συριγγίων. 

 Φροντίδα  εγκαυµατία  ανάλογα µε το βαθµό εγκαύµατος. 

 Εφαρµογή και αφαίρεση δερµατικών και σκελετικών έλξεων. 

 Ακινητοποίηση  κατάγµατος.  

 Φροντίδα νεογνού σε θερµοκοιτίδα και φωτοθεραπεία. 

 Καθετηριασµός οµφαλικών αγγείων νεογνού. Αφαιµαξοµετάγγιση. 

 Φροντίδα παιδιών µε σπασµούς πυρετικούς ή άλλης αιτιολογίας. 

  Αποµόνωση και δήλωση αρρώστων µε ενδείξεις λοιµώδους νοσήµατος. 

 Εκπαίδευση ασθενή για ινσουλινοθεραπεία, για τις επιπλοκές του σακχαρώδη 

διαβήτη, την αντιµετώπιση και φροντίδα αυτών. 

 Βιοψίες – Παρακεντήσεις (οσφυονωτιαία, θώρακα, fistula, αρθρώσεων, 

κοιλιακής χώρας, ήπατος, κοιλιών εγκεφάλου, στερνική και λαγονίου για λήψη 

µυελού). 

 

2.3 Αυτόνοµες και µε άµεση ευθύνη του Νοσηλευτή Ερευνητικές 

Δραστηριότητες 

 

 Διεξαγωγή της Νοσηλευτικής έρευνας και συµµετοχή σε Διεπιστηµονικά 

Ερευνητικά προγράµµατα για την παραγωγή νέας γνώσης. 

 Διενέργεια επιδηµιολογικής έρευνας στον εργασιακό χώρο και στατιστική 

αξιολόγηση των δεδοµένων. 

 Συµµετοχή σε προγράµµατα µέτρησης θορύβου, υγρασίας, ρυπογόνων ουσιών. 
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 Συµµετοχή στις οµάδες αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και 

καταστροφών πολέµου για την αντιµετώπιση υγειονοµικών προβληµάτων. 

 Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων εθελοντικής αιµοδοσίας, στο 

νοσοκοµείο , κοινότητα, χώρους εργασίας και εκπαίδευσης. 

 Συµµετοχή στα προγράµµατα ενηµέρωσης και κατάρτισης µητρώου δωρητών 

σώµατος οργάνων και ιστών. 

 Συµµετοχή στα ερευνητικά κοινοτικά προγράµµατα ψυχικής υγείας, πρόληψης,  

ανίχνευσης ψυχικά πασχόντων και χρηστών εθιστικών ουσιών και απεξάρτησης 

εθισµένων. 

 Σχεδιασµός-εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής υγείας και συµβουλευτικής 

υγείας για τρέχουσες ή ενδεχόµενες ανάγκες υγείας, βάσει των 

επιδηµιολογικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού και τις κατευθύνσεις των 

αρµοδίων υπουργείων µε σκοπό την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 

πρόληψη. 

 Συµµετοχή σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα αγωγής υγείας και 

συµβουλευτικής σε οµάδες υψηλού κινδύνου, ειδικές πληθυσµιακές οµάδες, 

για: αυτοφροντίδα – αυτοβοήθεια, ατοµική υγιεινή, ορθή διατροφή, άσκηση, 

κοινωνικά νοσήµατα, χρόνια νοσήµατα, νέα και λησµονηµένα νοσήµατα 

(µαλάρια, άνθρακας, πανώλη, λέπρα), γενετική καθοδήγηση, υγεία 

περιβάλλοντος, σχολική υγιεινή, ασφάλεια εργασίας, ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη ΑΜΕΑ. 

 

2.4 Αυτόνοµες και µε άµεση ευθύνη του Νοσηλευτή Διοικητικές 

Αρµοδιότητες 

 

 Έκδοση βεβαιώσεων - πιστοποιητικών για νοσηλευτικές πράξεις, θεραπείες,  

πορεία ασθενούς, παραποµπές. 

 Συµµετοχή στις επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, ειδικών λοιµώξεων, 

φαρµάκων, τροφίµων, εξοπλισµού και ανάπτυξης µονάδων υγείας. 

 Συµµετοχή σε εξεταστικές επιτροπές Νοσηλευτικών ειδικοτήτων, σε Επιτροπές 

επιλογής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. 
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 Συµµετοχή στον προγραµµατισµό βελτίωσης ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας 

ως σύµβουλοι. 

 Συµµετοχή σε Ερευνητικές και Επιστηµονικές επιτροπές σε θέµατα πολιτικής 

υγείας του εργασιακού χώρου ή και ευρύτερα στα Εθνικά Κέντρα Λήψης 

Αποφάσεων, ως µέλη µονίµων και προσωρινών επιτροπών των Υπουργείων 

Υγείας και Παιδείας. 

 Εκπροσώπηση της Πολιτείας σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα για θέµατα 

υγείας-παιδείας που σχετίζονται µε τη Νοσηλευτική και την Παγκόσµια 

Οργάνωση Υγείας. 

 Τήρηση Μητρώου, Ιστορικών, Εγγράφων και Αρχείων µε χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

 Πληροφόρηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας για ζητήµατα σχετικά µε τη 

λειτουργία του Νοσοκοµείου – κέντρου υγείας- ιατρείου υγείας. 

 Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του, σχετικά µε τη Νοµοθεσία 

των υπηρεσιών υγείας, την εφαρµοζόµενη θεραπευτική αγωγή, τα δικαιώµατα 

του ασθενούς και την πορεία της υγείας του. 

 Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές και επιτελικές θέσεις 

Υπουργείων, σε επιτελικές-θεσµοθετηµένες θέσεις Υπηρεσιών και Μονάδων του 

Υπουργείου Υγείας και λοιπών Υπουργείων. 

 

Άρθρο 3ο  

 

Οι ανωτέρω Νοσηλευτικές Πράξεις εφαρµόζονται από τους Νοσηλευτές του 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα Υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3.1 Στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ): 

 Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (στη Σύνθεση του ΕΣΑΝ, της Ένωσης 

Νοσηλευτών Ελλάδος και σε άλλες αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτών αγωγής 

υγείας, ποιότητας, έρευνας). 

 Κατέχουν θέσεις νοσηλευτών σε όλα τα Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια 

Ιδρύµατα παροχής Φροντίδας Υγείας  

 Στις Υ.Πε. ως νοσηλευτές.  
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 Κατέχουν  θέσεις συµβούλων στην Υ.Πε. σε Διοικητικά ή Υπηρεσιακά 

Συµβούλια. 

 Κατέχουν θέσεις Διευθυντών Δηµόσιας Υγείας, µε ανάλογη  εξειδίκευση. 

 Καταλαµβάνουν θέσεις Διοικητών (manager) των Νοσοκοµείων και άλλων 

Υπηρεσιών Υγείας.  

 Κατέχουν τη θέση του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

 Καλύπτουν τους Νοσηλευτικούς τοµείς, Νοσηλευτικά τµήµατα, Μονάδες, 

Εξωτερικά Ιατρεία, Διατµηµατικούς Τοµείς, Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, 

Τµήµα Εφηµερίας, Διαλογής και Ηµερήσιας Νοσηλείας, Εξωτερικά Ιατρεία. 

 Καταλαµβάνουν θέσεις σε όλο το φάσµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας (Κέντρα 

Υγείας, Ιατρεία αστικού-ηµιαστικού τύπου, ιατρεία ηµερήσιας νοσηλείας, 

ιατρεία ΙΚΑ, Ιατρεία Δηµοσίων Οργανισµών - ΔΕΚΟ, υγειονοµικές υπηρεσίες 

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, Μονάδες Σχολικής Υγείας, Κέντρα επαγγελµατικής υγιεινής, 

κέντρα πρόληψης-απεξάρτησης, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, Ιδρύµατα 

κλειστής και ανοιχτής προστασίας, αυτοτελείς Νοσηλευτικές µονάδες 

πρόληψης και παροχής φροντίδας, κέντρα ψυχικής υγείας). 

 Κατέχουν θέση Διευθυντού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα Κέντρα Υγείας,  

 Κατέχουν θέση Διευθυντού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο ΕΚΑΒ (Εθνικού 

Κέντρο Αµέσου Βοηθείας) και καταλαµβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις 

νοσηλευτών. 

 

3.2 Τοµέας Εκπαίδευσης 

Οι νοσηλευτές εργάζονται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης ανάλογα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Πανεπιστήµιο 

 Α.Τ.Ε.Ι. 

 Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 

 Μέση Εκπαίδευση (Τεχνική-Επαγγελµατική, Ειδική Αγωγή). 

 Ι.Ε.Κ. 

Άρθρο 4ο 
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       Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που 

εκδίδεται µετά από πρόταση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ρυθµίζεται ο 

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκοµείων 

και των Κέντρων Υγείας όλης της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 


