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Αξιότιμε κύριε πρύτανη,  

 
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων 

του Νόμου 3252/2004 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής 
μορφής, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα της όλων όσων 
ασκούν στην χώρα μας το νοσηλευτικό επάγγελμα. Ήδη σήμερα αριθμεί περί τις 
40.000 μέλη. 

Ευθύς εξαρχής χαιρετίζουμε την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και την αναβάθμιση του Τμήματος Νοσηλευτικής του πρώην ΑΤΕΙ σε 
πανεπιστημιακό τμήμα. Συνάμα υπογραμμίζουμε, ότι η ως άνω εξέλιξη έχει ως 
άμεση συνέπεια την περαιτέρω καλλιέργεια και διατήρηση μιας μάλλον ανούσιας 
διάκρισης μεταξύ νοσηλευτών – αποφοίτων τμημάτων ΑΤΕΙ και νοσηλευτών – 
αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων.  

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει, με την δική σας συμβολή και με την 
ανάλογη πολιτική βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, να εξευρεθεί μια 
ρεαλιστική και δίκαιη λύση για την δια το μέλλον εξομοίωση των μέχρι τούδε 
πτυχιούχων Νοσηλευτικής, που αποφοίτησαν από το αντίστοιχο τμήμα των ΤΕΙ και 
ΑΤΕΙ.  

Προς επίρρωση της ανάγκης κατάργησης πάσας διάκρισης μεταξύ των 
νοσηλευτών, σας υπενθυμίζουμε, ότι από την θέση σε ισχύ των διατάξεων του 
άρθρου 5 παρ. 2 Α του Νόμου 1579/1985 όλοι ανεξαιρέτως οι νοσηλευτές φέρουν 
τον ίδιο ακριβώς επαγγελματικό τίτλο. Επιπλέον, προκειμένου να αναπτύξουν την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα λαμβάνουν την ίδια ακριβώς άδεια (νυν 
βεβαίωση) ασκήσεως επαγγέλματος. 

Εξάλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2 του 
Νόμου 4272/2014 και εκείνων του άρθρου 103 παρ. 1 του Νόμου 2071/1992 
προκύπτει ότι οι θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών δύνανται να 
καταλαμβάνονται τόσο από νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ, όσο και από 
νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ, χωρίς μάλιστα μεταξύ των προβάδισμα.  
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Περαιτέρω, και τα δυο πτυχία, αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) με τις ίδιες ώρες εκπαίδευσης (4.600), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 
νοσηλευτικό επάγγελμα, ως νομοθετικώς ρυθμιζόμενο, εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την 
τροποποίησή της από την Οδηγία 2013/55/ΕΕ, χωρίς να υφέρπει η παραμικρή 
διάκριση μεταξύ όσων διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για 
την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος. 

Επιπλέον, από το γεγονός ότι στην ΕΝΕ εγγράφονται ομοίως οι Νοσηλευτές 
ΤΕ και ΠΕ συνάγεται, ότι ο νομοθέτης επιφυλάσσει ή άλλως διασφαλίζει εν τοις 
πράγμασι το ίδιο καθεστώς μεταχείρισης για τους νοσηλευτές τόσο της κατηγορίας 
ΠΕ, όσο και της κατηγορίας ΤΕ. Η υποχρέωση αμφοτέρων, όπως εγγραφούν στον 
ίδιο επαγγελματικό σύλλογο – ΝΠΔΔ υποδηλώνει με ξεκάθαρο τρόπο, ότι υπάρχει 
σαφής πρόθεση εξομοίωσης αυτών εξ απόψεως επαγγελματικών προσόντων και εν 
γένει ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος. 

Εν κατακλείδι, όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι νοσηλευτές των κατηγοριών 
ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο, ασκούν το ίδιο επάγγελμα ως 
υποχρεωτικά μέλη του ίδιου επαγγελματικού συλλόγου – ΝΠΔΔ, ενώ εκτελούν τα 
ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα στους φορείς απασχόλησής τους. Κατά συνέπεια, η 
ειδικότητά τους δεν είναι μόνο απόλυτα συναφής, αλλά ταυτόσημη. 

Επιπροσθέτως, από την προσεκτική συγκριτική μελέτη του προγράμματος 
σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ με αυτό του ΠαΔΑ και του ΕΚΠΑ, 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφοροποίηση πλην ελαχίστων 
επουσιωδών διαφορών, που ουδόλως επιδρούν στο εύρος και την ποιότητα της 
παρεχόμενης γνώσης.  

Με τις παραπάνω σκέψεις, παρακαλούμε όπως συνηγορήσετε στο δίκαιο 
τούτο αίτημα ολόκληρης της νοσηλευτικής κοινότητας, εκκινώντας τη συζήτηση 
που επί δεκαετίες έχει καθυστερήσει, καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής σημείο αναφοράς σε μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση.  

Η ΕΝΕ παραμένει στη διάθεση, τόσο της πρυτανείας σας, όσο και της 
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να βοηθήσει αποφασιστικά στην 
χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης, μιας και διαθέτει το μητρώο όλων 
των νοσηλευτών της χώρας και βέβαια έχει τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας 
με τα μέλη της.     
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε        
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