
 
 

 
 

 

 
Θέμα: Αίτημα αποκατάστασης σφάλματος κατηγορίας και τροποποίησης 

κατηγορίας «ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ», σε «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α-ΤΕΙ / ΠΕ» για τη χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας 

 
Αξιότιμοι,   
 
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων 

του Νόμου 3252/2004, αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής 
μορφής, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα της όλων όσων 
ασκούν τη νοσηλευτική στη χώρα μας. Με άλλα λόγια η ΕΝΕ αποτελεί τον επίσημο 
σύλλογο – επιμελητήριο των Νοσηλευτών. 

 
Επιπλέον διευκρινίζεται, ότι τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή και 

αντίστοιχη άδεια ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος δύνανται να κατέχουν 
μόνον οι απόφοιτοι τμημάτων Νοσηλευτικής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
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Προς : 1. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων 

α. Υπ’ όψη Υπουργού Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή 

Χατζηδάκη 
E – mail: ypourgos_erg@yeka.gr  

β. Υπ’ όψη Υφυπουργού Κοινωνικής 
Ασφάλισης, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου 

E – mail:  socinsur@yeka.gr  
γ. Γενική Γραμματέα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, κ. Παυλίνα Καρασιώτου 
E- mail:  gengramka@yeka.gr  

      
 2. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
E – mail: protocol@efka.gov.gr   

 



 
 

 
 

Ιδρυμάτων της χώρας (Α-ΤΕΙ και Πανεπιστήμια)(βλέπε σχετικώς Νόμο 1579/1985). Οι 
εν λόγω απόφοιτοι ανήκουν, όπως είναι αυτονόητο, στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.  

 
Αντιστρόφως οι απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

νοσηλευτικό αντικείμενο φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Βοηθού Νοσηλευτή, 
όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ΠΔ 210/2001, ενώ ανήκουν στην κατηγορία 
ΔΕ. 

 
Προσφάτως, λοιπόν, ενημερωθήκαμε από πλήθος μελών μας, ότι σε 

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ σε Νοσηλευτές (για χρήση σε ΑΣΕΠ 
ως Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση), στο πεδίο «Ειδικότητα» 
αντί του όρου που αναγραφόταν μέχρι πρότινος «ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ», αναγράφεται εσφαλμένως «ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ».  

 
Όπως αμέσως ανωτέρω αναφέρθηκε, οι ειδικότητες αυτές είναι εντελώς 

διαφορετικές μεταξύ τους, ενώ παραπέμπουν σε υπαλλήλους διαφορετικών 
κατηγοριών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συμμετοχή ενός ενδιαφερομένου σε 
προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κατάληψη θέσεως συγκεκριμένου κλάδου και 
κατηγορίας, ήτοι θέσεως Νοσηλευτή ΤΕ. 

 
Επειδή οι αναφορές προς την ΕΝΕ πληθαίνουν, παρακαλούμε για την άμεση 

διερεύνηση του ζητήματος από τις υπηρεσίες και την αποκατάσταση του σφάλματος. 
 
Επιπλέον, καθώς τα δεδομένα σε ότι αφορά τους Πτυχιούχους Νοσηλευτές 

έχουν αναδιαρθρωθεί, κρίνεται σκόπιμο όπως μεριμνήσετε και διαμορφώσετε τη 
μέχρι πρότινος κατηγορία: «ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ», σε 
«ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α-ΤΕΙ / ΠΕ», ώστε οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που 
χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ σε Νοσηλευτές (για χρήση σε ΑΣΕΠ ως βεβαίωση χρόνου 
ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση), να ανταποκρίνονται ευκρινώς στον ακριβή 
και θεσμοθετημένο επαγγελματικό τίτλο των Νοσηλευτών.  

 
Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
Δημήτριος Σκουτέλης                                                         Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 
 


