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ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ «ΒΟΗΘΧΝ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ»  

 

Ι. ΑΡΥΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Η Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα παξέρεηαη ζε ηξία επίπεδα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην δεπηεξνβάζκην (Μέζε Δθπαίδεπζε) ηελ Σερλνινγηθή 

(πξψελ αλψηεξε) Βαζκίδα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ 

Παλεπηζηεκηαθή. 

 Η πιεκκειήο φκσο δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ κε 

απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε, θαηά κεξηθή θαη 

απνζπαζκαηηθή αληηγξαθή αλάινγσλ ζεζκψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

δεκηνχξγεζε κηα ζπγρπηηθή δπθπία ζηνλ ρψξν ηεο εθπαηδεχζεσο αιιά 

θπξίσο κηα παληειψο αβάζηκε ζχγρπζε θαη κηα αλεπίηξεπηε εξγαζηαθή 

δηάθξηζε ζε επίπεδν δηθαησκάησλ εηο βάξνο ησλ λνζειεπηψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεχζεσο. 

 Η αλσηέξσ άζηνρε δηθπία θαη αληηεπηζηεκνληθή δηάθξηζε ηεο 

Ννζειεπηηθήο εθπαηδεχζεσο νδεγεζε ζε παληειψο αδηθαηνιφγεηε θαη ελ 

πνιινίο άδηθε αληηκεηψπηζε ησλ λνζειεπηψλ πνπ πξνήξρνλην απφ ηελ 

δεπηεξνβάζκηα ε ηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

ε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηελ λνζειεπηηθή πξάμε θαη ηελ ζρέζε ησλ 

ιεγνκέλσλ «Βνεζψλ Ννζειεπηψλ» κε απηή ζεζκνζεηήζεθαλ 

«επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα» θαη αληίζηνηρε λνκηκνπνίεζε γηα άζθεζε 

λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ, πνπ ην κφλνλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα (αθνχ απηή 

ήηαλ θαη ε πξφζεζε ησλ νκάδσλ ηζρχνο πνπ ηα επέβαιαλ) αθ’ελφο κελ ην 

θαζεκεξηλφ λνζειεπηηθφ έξγν (ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε θαη ηελ 

πνηθηινκνξθία) λα ην επσκηδνληαη νη λνζειεπηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (ηηηινθνξνχκελνη αλεπηηπρψο σο «Βνεζνί Ννζειεπηέο) ελψ 

ηα δηθαηψκαηα, ηελ εμέιημε θαη ηηο απνιαβέο λα ηηο θαξπνχληαη κφλνλ νη 

λνζειεπηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαηδεχζεσο, ρσξίο θάηη ηέηνην λα έρεη θακία 
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αληηζηνηρία ε αηηηνιφγεζε απφ ηελ θαζεκεξηλή λνζειεπηηθή πξαθηηθή. 

 

Σν αλσηέξσ ‘δηπνιηθφ’ ζχζηεκα ηεο Ννζειεπηηθήο ζηελ ρψξα καο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε θξίζε ηφζν ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο πνπ δεκηνπξγεί ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα φζν θαη θπξίσο 

ιφγσ ηεο ζχγθξνπζήο ηνπ κε ηα ηζρχνληα ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δλψζεσο θάηη πνπ δελ είλαη πιένλ επηηξεπηφ απφ ηελ 

Δλσζηαθή λνκνζεζία. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπκε πεξαηηέξσ ηελ πξφηαζή καο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ «Βνεζψλ Ννζειεπηψλ» πξέπεη λα επαλαιάβνπκε φηη 

απηνί αζθνχλ, ΑΤΣΟΣΔΛΧ, φιεο αλεμαηξέησο ηηο λνζειεπηηθέο πξάμεηο 

αζρέησο θαη πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ. Απιή παξαπνκπή ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Ννζειεπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ αξθεί γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ αιήζεηα ησλ 

αλσηέξσ. 

 

 

ΙΙ. ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΔΦΔΙ 

 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ε αλσηέξσ θαηάζηαζε κε ηηο αλεπίηξεπηεο 

δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ λνζειεπηψλ Γ.Δ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ 

ινγηθή, ηελ επηζηήκε, ηελ Γηνηθεηηθή πξάμε θαη ην Γίθαην. 

Η επηθξαηνχζα αληίιεςε ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ πεξί ηνπ 

εξείζκαηνο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθά ζε ηίηιν 

ζπνπδψλ αληίζηνηρεο γεληθήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, έρεη πιένλ 

απσιέζεη θάζε έξεηζκα είηε πξαγκαηηθφ είηε θαη θπξίσο λνκηθφ. 

Η Γηάθξηζε ηεο «Γεληθήο Παηδείαο – Δθπαηδεχζεσο» απφ ηελ 

«Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε» θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο (ηππηθή θαη 
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άηππε) δηαθξίλεη πιένλ φια ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ αλήθνπλ ζηα ιέγφκελα «λνκνζεηηθψο ξπζκηδφκελα 

επαγγέικαηα» φπσο ελ πξνθεηκέλσ ην Ννζειεπηηθφ επάγγεικα. 

 

  

Α. χκθσλα κε ην αξζξ. 28 παξ. 1 εδ.α’ ηνπ πληάγκαηνο  

 «1. ... νη δηεζλείο ζπκβάζεηο, απφ ηελ επηθχξσζή ηνπο κε λφκν θαη ηε 

ζέζε ηνπο ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαζεκηάο, απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχνπλ 

απφ θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ. ...» (άξζξν 28 § 1, εδ. α'). 

 Απφ ηελ δηάηαμε απηή, πξνθχπηεη φηη νη Γηεζλείο πκβάζεηο πνπ έρνπλ 

θπξσζεί κε λφκν απνθηνχλ ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ έλαληη ηεο ινηπήο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο. Έηζη, ζε πεξίπησζε αληίζεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

πξνο δηαηάμεηο Γηεζλψλ πκβάζεσλ ππεξηζρχνπλ νη ηειεπηαίεο, δειαδή 

δελ εθαξκφδεηαη ε Διιεληθή λνκνζεζία.  Οη Γηεζλείο, φκσο, πκβάζεηο 

δελ ππεξηζρχνπλ απέλαληη ζην χληαγκα   

   

 

 χκθσλα κε ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν.3528/2007):  -

 «Αξρέο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. - θνπφο ηνπ παξφληνο Κψδηθα είλαη 

ε θαζηέξσζε εληαίσλ θαη νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζιεςε 

θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ... ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο αμηνθξαηίαο ...» (άξζξν 1 § 1). 

 - «Σξφπνο πιήξσζεο ζέζεσλ. - 1. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ 

δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ίζεο επθαηξίαο ζπκκεηνρήο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

δεκνζηφηεηαο.» (άξζξν 12 § 1). 
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IV. Ζ ζρέζε ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ θαη λνζειεπηηθνχ ηίηινπ 

 

1. Ζ Γηεζλήο χκβαζε εξγαζίαο 149/1977, νξίδεη ηα εμήο:

 -«Αθνχ αλαγλψξηζε φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο σο εξγνδφηεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα έπξεπε λα δηαδξακαηίζεη ελεξγφ ξφιν γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ.» (Πξννίκην, § 2).     

- «1. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο ζχκβαζεο , ν φξνο «λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ», πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

παξέρνπλ λνζειεπηηθέο θξνληίδεο θαη ππεξεζίεο.   

2.Ζ ζχκβαζε απηή εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξν ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

νπνπδήπνηε αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ.» (άξζξν 1 § 1 θαη § 2).  

        

«1. Κάζε Μέινο πνπ έρεη επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε απηή ζα πξέπεη, 

αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο ηηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εζληθέο ζπλζήθεο λα 

εθπνλεί θαη λα εθαξκφδεη κηα πνιηηηθή ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ...        

2. Δηδηθά ζα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ:        

α) θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαη       

 β) ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξννπηηθέο εμέιημεο θαη νη απνδνρέο, ηα νπνία ζα 

κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ ην πξνζσπηθφ ζην 

επάγγεικα.» (άξζξν 2 § 1 θαη § 2).     

 -«Ζ εζληθή λνκνζεζία ζα πξνζδηνξίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ηηο νπνίεο 

ζα εμαξηεζεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνζειεπηηθψλ θξνληίδσλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ζα επηθπιάμεη ην δηθαίσκα απηφ ζηα πξφζσπα πνπ πιεξνχλ 

απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο.» (άξζξν 4).  
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Ο Νφκνο 1579/1985 

Καζνξίδεη δχν δηαθξηηέο ‘λνκηθέο έλλνηεο’   νη νπνίεο φπσο θαησηέξσ 

αλαθέξνπκε δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα πιένλ θαη θακία λνκηθή αηηηνινγηθή 

βάζε. 

πγθεθξηκέλα θαζηεξψλεη ηνλ φξν «Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ» ζην 

νπνίν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπ αζθνχληεο ηελ λνζειεπηηθή αλεμαξηήησο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, ηηο καίεο, ηηο επηζθέπηξηεο θαη ηνπο πξαθηηθνχο 

λνζνθφκνπο, αιια θαη ηνλ φξν «Ννζειεπηηθή Ιδηφηεηα» ε 

«επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηνπ «λνζειεπηή»  ηνλ νπνίν απζαηξέησο απνλέκεη 

κφλνλ ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ ηκεκάησλ λνζειεπηηθήο ησλ Α.Δ.Η, ησλ  

Ννζειεπηηθψλ ηκεκάησλ Σ.Δ.Η. ησλ ηέσο αλψηεξσλ ζρνιψλ αδειθψλ 

λνζνθφκσλ, επηζθεπηξηψλ αδειθψλ λνζνθφκσλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη  ησλ Κ.Α.Σ.Δ.Δ αιιά 

θαη ησλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ αιινδαπήο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιψλ α, β, γ. 

   

ηελ ζπλέρεηα ν Ν. 2071/1992 ελψ θαη’αξρήλ αθνινπζεί ηελ 

αλσηέξσ ινγηθή θαη δηάθξηζε εληνχηνηο επηθέξεη ην πξψην ξήγκα ζην 

αλεδαθηθφ θαη μεπεξαζκέλν πιένλ αλσηέξσ ζεζκηθφ πεδίν. Οξίδεη φηη 

«…θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία απφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, 

νξγαληθέο ζέζεηο λνζειεπηξηψλ ησλ ΣΔ, πνπ δελ πιεξψλνληαη ιφγσ 

κε πξνζειεχζεσο ππνςεθίσλ δχλαηαη λα θαιχπηνληαη απφ βνεζνχο 

λνζειεχηξηεο ΓΔ θαη θαηά αλψηαην φξην θαηά πνζνζηφ 25% ησλ 

ζέζεσλ απηψλ.» (άξζξν 103 § 1 θαη §2). 

Σα παξαπάλσ έρνπλ ζεκαζία δηφηη δελ επηηξέπεη ηελ αιιαγή ησλ 

πξνθεξπρζεηζψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ «Ννζειεπηψλ ΣΔ» ζε ζέζεηο 

«Βνεζψλ Ννζειεπηψλ» αιιά ελψ νη ζέζεηο ζπλερίδνπλ λα είλαη «ΣΔ» 

απηέο θαιχπηνληαη απφ λνζειεπηέο πνπ δελ έρνπλ ην θαη’αξρήλ 

ζεσξνχκελν πξνζφλ δηνξηζκνχ πηπρίν ΣΔ αιιά πηπρίν λνζειεπηηθήο 

ΓΔ. 
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Σν 2004 ςεθίδεηαη ν λ. 3252 πεξί ζπζηάζεσο ηεο Δλψζεσο 

Ννζειεπηψλ Διιάδαο πνπ αληί λα επηιχζεη πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο 

ελεξγνχο αλακείμεσο ηζρπξψλ λνζειεπηηθψλ νκάδσλ, δεκηνχξγεζε κηα 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζχγρπζε θαη έδσζε έξεηζκα ζηηο παξαπάλσ 

«νξγαλσκέλεο νκάδεο» λνζειεπηψλ, λα πξνζπαζήζνπλ λα ‘ππνηάμνπλ’ 

απφιπηα ην λνζειεπηηθφ έξγν κηάο θαη ππνζηήξηδαλ φηη νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ (ηαχηηζε πηπρίσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε 

λνζειεπηηθή ηδηφηεηα,  ππνρξεσηηθή εγγξαθή ησλ λνζειεπηψλ ζηελ ΔΝΔ, 

ππεξεζηαθή εμέιημε απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηα εγγεγξακκέλα κέιε 

ηεο ΔΝΔ θιπ.)  

Σαπηνρξφλσο εθκεηαιιεπφκελε ην γεγνλφο φηη νη πξντζηάκελνη ησλ 

Ννζειεπηηθψλ Γηεπζχλζεσλ ήηαλ κέιε ήιεγρε απφιπηα ηελ θαζεκεξηλή 

λνζειεπηηθή πξάμε πνδεγεηψληαο ηηο εμειίμεηο αιιά θαη ηηο ζπλαθείο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο (πξνγξάκκαηα, εμέιημε θ.ν.θ) 

 

Όκσο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο κε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ 

ππ’αξηζκ. 107/2009 (πνπ έγηλε δεθηή απφ ηνλ αξκφδην ππνπξγφ) έβαιε 

ηέινο ζε φιε απηή ηελ λνκηθά θαη δενληνινγηθά απαξάδεθηε ηαθηηθή θαη 

ζηξέβισζε ησλ ηζρπφλησλ. 

 

Έθξηλε φηη ε ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ ΔΝΔ, ηα πξναπαηηνχκελα θιπ. 

πνπ αλαθέξεη ηζρχνπλ ΜΟΝΟΝ γηα ηνπο λνζειεπηέο πνπ παξέρνπλ 

ηδησηηθψο λνζειεπηηθφ έξγν θαη φρη γηα ηνπο λνζειεπηέο – Γεκνζίνπο 

ππαιιήινπο νη νπνίνη ππφθεηληαη ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ζηελ εηδηθή 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ην ΔΤ θαη ην Γεκφζην χζηεκα Τγείαο θαη φηη νη 

ξπζκίζεηο γηα ηελ Δ.Ν.Δ. θαη ηελ ζρεηηθή «άδεηα», δελ αθνξνχλ   φζνπο 

αζθνχλ ηελ «λνζειεπηηθή» ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δεκφζησλ (θαη ΝΠΓΓ) ππαιιήισλ   
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη κε ηνλ ηζρχνληα 

ππαιιειηθφ θψδηθα επήιζε ηνκή ζηα πξναπαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζην Γεκφζην. 

 

ην άξζξν 77 πνπ αθνξά ηελ θαηάηααμε ζε ζέζεηο θαηά θαηεγνξία θαη 

ηα αλαγθαία γη’απηήλ ηππηθά πξνζφληα θζη ηελ παξ. 3 αλαθέξεη: 

 «Θέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ είλαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο σο ηππηθφ 

πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην πηπρίν ή ην δίπισκα ζρνιήο ηερλνινγηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή πηπρίν Κ.Α.Σ.Δ.Δ. ή ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο.» (άξζξν 76 § 1).    

- «Θέζεηο θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ ΠΔ ή ΣΔ θαιχπηνληαη, επίζεο, θαη απφ 

θαηφρνπο πηπρίσλ ή ηίηισλ ηξηηνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ., ζηνπο νπνίνπο 

έρεη ρνξεγεζεί είηε πξάμε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο απφ ην 

πκβνχιην Ηζνηηκηψλ ηνπ π.δ. 165/2000 είηε απφθαζε αλαγλψξηζεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ π.δ. 231/1998, φπσο 

απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

Οη θάηνρνη ησλ παξαπάλσ ηίηισλ θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξία 

εθπαίδεπζεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη, θάζε θνξά, απφ ηε ζρεηηθή πξάμε 

αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο ή επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο»(αξζξ. 77 παξ. 6) 

 

Δηζη επέξρεηαη κία αθφκε ξσγκή ζην πξνυπάξρνλ θαζεζηψο ηεο 

απφιπηεο ζχλδεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (γεληθνχ) ηίηινπ κε ηα «πξνζφληα» 

θαηάιεςεο ηεο ζέζεο αθνχ πιένλ θαζηεξψλεη άιια θξηηήξηα θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξνβιέπεη ξεηά ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ ΠΔ ή ΣΔ απφ 

θαηφρνπο ηίηισλ (επαγγεικαηηθήο) «κεηαδεπηεξνβάζκηαο» θαη φρη 
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αλαγθαζηηθά «ηξηηνβάζκηαο» εθπαίδεπζεο. 

Παξφκνηα αλαθνξά ππάξρεη θαη ζην Π.Γ. 50/2001, πνπ ζην αξζξ. 26 

παξ. 8 αλαθέξεη:   

-«Γηα φζεο εηδηθφηεηεο απαηηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο άδεηα 

άζθεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε ρσξίο 

ηελ άδεηα απηή. Σν επίπεδν ή ε ηάμε ηεο θαηά πεξίπησζε άδεηαο, εθφζνλ 

δελ θαζνξίδεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ ή θαλνληζκφ, νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε 

πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. Αλ ε άδεηα άζθεζεο ηνπ απηνχ επαγγέικαηνο 

ρνξεγείηαη ζε θαηφρνπο δηαθνξεηηθψλ πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ή 

απνιπηεξίσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο, ηφηε απηά απνηεινχλ ηππηθφ πξνζφλ 

δηνξηζκνχ ζηνλ νηθείν θιάδν ή εηδηθφηεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο 

ηζνηηκίαο ησλ ηίηισλ απηψλ.»   

 

 

 

  

ΙΙ. Νέα δεδνκέλα κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 38/2005 

κε ην Π.Γ 36/2010 

  

 

 

- Τπεξεζηαθή εθπαίδεπζε 

 1. Ζ ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε είλαη δηθαίσκα ηνπ ππαιιήινπ. Ζ 

εθπαίδεπζε γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ζε πξνγξάκκαηα 

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο, κεηεθπαίδεπζεο θαη πξνγξάκκαηα 

ή θχθινπο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Σα πξνγξάκκαηα εθηεινχληαη ζηελ 

Διιάδα ηδίσο ζην πιαίζην ηνπΔζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) ή ζηνεμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 2. Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή, ηφζν γηα ηελ ππεξεζία 
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φζν θαη γηα ηνλ ππάιιειν. Γίλεηαη θαηά ηελ πξψηε δηεηία απφ ην δηνξηζκφ 

ηνπ ππαιιήινπ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ηνπ ππαιιήινπ κε ηα 

αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη ηα θαζήθνληα ηνπ σο δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ γεληθφηεξα. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα θξνληίδνπλ 

γηα ηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ. 

Γελ γίλεηαη πξναγσγή ππαιιήινπ ζηνλ επφκελν ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκφ εάλ 

δελ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε. Δπζχο σο ν 

ππάιιεινο νινθιεξψζεη ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, ε πξναγσγή 

δηελεξγείηαη αλαδξνκηθψο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο. 

 

   

 

4. Σν ΠΓ 50/2001, νξίδεη ηα εμήο:    

 -«1. Σα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ κνλίκνπ ή κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ... 

θαζνξίδνληαη ζηα επφκελα άξζξα ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ.  

 Δθεμήο άιια εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ κπνξεί, κε ηνπο νηθείνπο 

νξγαληζκνχο ή θαλνληζκνχο, λα θαζνξίδνληαη κφλν γηα ηνπο θιάδνπο ή ηηο 

εηδηθφηεηεο ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

δηαηάγκαηνο απηνχ.» (άξζξν 1 § 1).     

-«Γηα ηνπο θιάδνπο ΣΔ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηδηθνηήησλ, ησλ νπνίσλ ε 

νλνκαζία είλαη ίδηα κε ηελ νλνκαζία πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο Σ.Δ.Η. ..., πξνζφλ 

δηνξηζκνχ ... νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα, πηπρίν ή 

δίπισκα Σ.Δ.Η»(άξζξν 12). 

-«Γηα φζεο εηδηθφηεηεο απαηηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο άδεηα 

άζθεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε ρσξίο 

ηελ άδεηα απηή. Σν επίπεδν ή ε ηάμε ηεο θαηά πεξίπησζε άδεηαο, εθφζνλ 

δελ θαζνξίδεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ ή θαλνληζκφ, νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε 

πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ. Αλ ε άδεηα άζθεζεο ηνπ απηνχ επαγγέικαηνο 

ρνξεγείηαη ζε θαηφρνπο δηαθνξεηηθψλ πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ή 
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απνιπηεξίσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο, ηφηε απηά απνηεινχλ ηππηθφ πξνζφλ 

δηνξηζκνχ ζηνλ νηθείν θιάδν ή εηδηθφηεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο 

ηζνηηκίαο ησλ ηίηισλ απηψλ.» (άξζξν 26 § 8). 

 

  

ΗΗΗ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

 Η Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα παξέρεηαη ζε ηξία επίπεδα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην δεπηεξνβάζκην (Μέζε Δθπαίδεπζε) ηελ Σερλνινγηθή 

(πξψελ αλψηεξε) Βαζκίδα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ 

Παλεπηζηεκηαθή. 

Δηζη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα δηαξζξψζεθε αξρηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο βαζκίδεο εθπαηδεχζεσο θαη ηαπηίζζεθε κε απηέο πιήλ 

φκσο ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ κε απνθιεηζηηθά 

επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε, θαηά κεξηθή θαη απνζπαζκαηηθή αληηγξαθή 

αλάινγσλ ζεζκψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο δεκηνχξγεζε κηα ζπγρπηηθή 

δπθπία ζηνλ ρψξν ηεο εθπαηδεχζεσο. Μεηά ην 1990 δεκηνπξγήζεθαλ ηα 

Ιλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΙΔΚ), ηα νπνία παξέρνπλ 

εμεηδηθεχζεηο, κεηαμχ άιισλ θαη ζηε λνζειεπηηθή, αιιά απηή ε 

εθπαίδεπζε είλαη εθηφο ησλ βαζκίδσλ εθπαηδεχζεσο. 

        

Σν 1977 κε ην λφκν 576/1977 νη λνζνθνκεηαθέο ζρνιέο «βνεζψλ 

λνζνθφκσλ» πνπ ήηαλ κνλνεηνχο θνηηήζεσο έγηλαλ δηεηνχο θαη δερφηαλ 

πιένλ απνθνίηνπο θαη Λπθείνπ. 

Με Ν. 1566/85,νη ζρνιέο απηέο κεηαηξάπεθαλ ζε Μέζεο Σερληθέο 

Δπαγγεικαηηθέο Ννζειεπηηθέο ρνιέο (Μ.Σ.Δ.Ν..) ππφ ηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

πλνιηθά ιεηηνχξγεζαλ 44 Μ.Σ.Δ.Ν.. Η εθπαίδεπζε ζηηο Μ.Σ.Δ.Ν.. 

ήηαλ ζπλνιηθά 2.240 ψξεο (1.232 ζεσξία θαη 1008 πξαθηηθή). 

 χκθσλα κε ην αξζξ 64 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ θαη δε ηελ παξ. 3 νξίδεην 
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φηη «Οη απφθνηηνη ησλ κέζσλ ηερληθψλ - επαγγεικαηηθψλ λνζειεπηηθψλ 

ζρνιψλ (Μ.Σ.Δ.Ν..) αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ιακβάλνπλ ζην εμήο πηπρίν αληί απνιπηεξίνπ. 

Απνιπηήξηα ηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνπο απφθνηηνπο ησλ ζρνιψλ 

απηψλ ζεσξνχληαη πηπρία. Ζ δηαδηθαζία δηφξζσζεο ηνπ ηίηινπ ζηελ 

πεξίπησζε απηή θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.» 

   

 Οη «Βνεζνί Ννζειεπηέο» θαηά ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπο 

(άλσ ηνπ 95%) είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ηίηινπ ηνπ αλψηεξνπ ζηαδίνπ 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Λπθείνπ θαη ηζνηίκσλ) θαη πιένλ 

απηνχ έρνπλ πηπρίν «λνζειεπηηθψλ ζπνπδψλ» απφ ηηο Μέζεο Σερληθέο 

ρνιέο Ννζειεπηψλ, ή ησλ ηζνηίκθσλ Σερληθψλ Λπθείσλ, 

Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ΣΔΔ θιπ.  

Απφ απηνχο ε πιεηνλφηεηα έρεη λνζειεπηηθέο ζπνπδέο άλσ ησλ 4 ε 5 

ρξφλσλ αθνχ έρνπλ νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζηηο ΜΣΔΝ αιιά θαη ζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

Δπηζεκαίλνπκε εδψ φηη νη ζπνπδέο ζηηο ΜΣΔΝ θπξίσο κεηά ην 1977 

πνπ επεηξάπε ε είζνδνο ζε απηέο απνθνίησλ Λπθείνπ, ηφζν ηππηθά φζν 

θαη θπξίσο ΟΤΙΑΣΙΚΑ είλαη ζρνιέο ‘κεηαδεπηεξνβάζκηαο’ 

λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Όπσο έρεη πνιιάθηο δηαηππσζεί θαη απφ θαζεγεηέο λνζειεπηηθήο «Σν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ΜΣΔΝ θαη ησλ ΣΔΔ είλαη ζε κηθξνγξαθία 

ην πξφγξακκα ηνπ λνζειεπηηθνχ ηκήκαηνο ησλ ΣΔΗ. Ζ δηδαθηέα χιε 

ησλ ΜΣΔΝ θαη ησλ ΣΔΔ νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη 

πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ θαη ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Ννζειεπηηθήο, κε απίζαλεο ιεπηνκέξεηεο πνπ πξέπεη 

λα θαιπθζνχλ κέζα ζε ηέζζεξα εμάκελα» 

Αλ θαη θαιπκκέλε, είλαη επθξηλήο  ε πξνζπάζεηα λα δηδαρζεί ζε 
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ιηγφηεξν ρξφλν, ζρεδφλ φιε ε χιε ηνπ ΣΔΙ. Φαίλεηαη φηη νη ζπληάθηεο 

απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίνη δελ είλαη ην απξφζσπν θξάηνο αιιά 

ζπγθεθξηκέλεο επψλπκεο νκάδεο Ννζειεπηψλ, επηζπκνχζαλ κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ λα κπνξέζνπλ νη ζπνπδάδνληεο ζηηο ΜΣΔΝ θαη ηα 

ΣΔΔ λα απνθηνχλ ην ζχλνιν ηεο Ννζειεπηηθήο γλψζεσο ψζηε λα αζθνχλ 

φιεο ηηο λνζειεπηηθέο πξάμεηο, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε 

απηνχο, πεηπραίλνληαο νπζηαζηηθή ειάθξπλζε αλ φρη απφιπην πεξηνξηζκφ 

ηεο δηθήοηνπο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε 

απνθιεηζηηθά ησλ πξνλνκίσλ ηεο Ννζειεπηηθήο ηδηφηεηαο. Δηζη  θαη 

πξνθεηκέλνπ λε πεηχρνπλ ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, αληηγξάθνπλ ηα ήδε 

ππάξρνληα πξνγξάκκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

   

Πξίλ ππεηζέιζνπκε ζηελ ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ λέσλ φξσλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε πνπ θαζηέξσζε ε 

Οδεγία 36/2005 πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν ηεο 

Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο ζηελ Δπξψπε, έρεη νξγαλψζεη αξθεηέο 

ζπλφδνπο θαη δεκνζίεπζε πνιιέο εθζέζεηο κε ην ζέκα απηφ. Σν 1974 ζηελ 

27ε πλέιεπζε ηεο, πνπ έγηλε ζηε Γελεχε, απνθαζίζηεθε λα γίλεη πξφηαζε 

ζε φια ηα κέιε ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

εζληθά ζπζηήκαηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο γηα φια ηα επαγγέικαηα πγείαο.   

Σειηθά κφιηο ην 1989 εμεδφζε Τπνπξγηθή απφθαζε (1.3.1989) κέ 

ζέκα: «Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, λνζειεπηή αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο» 

ην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο αλαθέξεην ζπγθεθξηκέλα:  

«α) Ζ άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο ζηε Υψξα καο φπσο ζαο 

είλαη γλσζηφ αζθείηαη απφ Ννζειεπηέο ή βνεζνχο λνζειεπηέο πνπ είλαη, 

εθνδηαζκέλνη, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο θαηά 

ηφπνπο αξκφδηεο Ννκαξρίεο (Γ/λζεηο -Σκήκαηα Τγηεηλήο) ζχκθσλα κε ην 

Π.Γ 683/48, θαη' ηελ 1273/5-12-86 Απνθ (ΦΔΚ 856/ 86 η.Β') 
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Ννζειεπηέο πνπ δηθαηνχληαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο είλαη νη 

πηπρηνχρνη ησλ ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΚΑΣΔΔ θαη ησλ ηέσο Αλσηέξσλ Ννζειεπηηθψλ 

ρνιψλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή ησλ ηζνηίκσλ ρνιψλ 

ηεο αιινδαπήο» 

 

Η ίδηα σο άλσ ππνπξγηθή απφθαζε έθαλε κλεία πεξί ηνπ φηη:«Δηδηθή 

ξχζκηζε φπσο είλαη γλσζηφ ηζρχεη γηα ηνπο λνζειεπηέο πνπ πξνέξρνληαη, 

απφ θξάηε κέιε ηεο ΔΟΚ (Π.Γ. 40/86 ΦΔΚ. 14/86 η\ Α)» 

 

Σν αλσηέξσ Π.Γ. 40/1986 πνπ ελζσκάησζε ηηο ππ` αξηζκφλ 77/452 θαη 

77/453 ηεο  27εο Ηνπλίνπ 1977 θαη 81/1057 ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 1981 

νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ  Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ φπσο απηφ κε ην  

Π.Γ   266/2003 θαηέζηεζε επθξηλή θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ φξν ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ, δειαδή απηφλ ηνπ "λνζνθφκνπ ππεχζπλνπ γηα 

γεληθή πεξίζαιςε" κε ηνλ ηνλ φξν ηνπ "λνζειεπηνχ ππεχζπλνπ γηα γεληθέο 

θξνληίδεο".  

  

ην άξζξν 5  νξίδεην νηη «1. Σα δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη νη άιινη 

ηίηινη πνπ απνλέκνληαη απφ ηα άιια Κξαηε - κέιε ζηνπο ππεθφνπο ησλ 

Κξαηψλ - κειψλ θαη απαξηζκνχληαη ζηελ παξάγξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

αλαγλσξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 77/453/ΔΟΚ (Δ.Δ. 

06,001 ζει. 258), ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ κε ηνπο 

ρνξεγνχκελνπο ζηελ Διιάδα ηίηινπο.  

    

Σέινο είλαη γλσζηφ φηη πέξαλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο πνπ 

θαηά ηα αλσηέξσ έρνπλ ιάβεη νη αηπρψο ηηηινθνξνχκελνη «Βνεζνί 

Ννζειεπηέο»  σο ηέηνηα (επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε» ζεσξείηαη θαη΄αηελ 

θαηση΄’εξσ Δλσζηαθή Οδεγία θαη ε ιεγφκελε «Δηζαγσγηθή 

Δθπαίδεπζζε» πεξί ηεο νπνίαο πξαγκαηεχεηαη ην άξζξν  47 Ν. 3528/2007 

(Τ.Κ) πνπ αλαθέξεη φηη: « 1. Ζ ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε είλαη δηθαίσκα ηνπ 

ππαιιήινπ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ζε 
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πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο  εθπαίδεπζεο,  επηκφξθσζεο, κεηεθπαίδεπζεο 

θαη πξνγξάκκαηα ή θχθινπο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Σα πξνγξάκκαηα 

εθηεινχληαη ζηελ Διιάδα ηδίσο ζην πιαίζην ηνπ  Δζληθνχ Κέληξνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) ή ζην εμσηεξηθφ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 2. Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή, ηφζν γηα ηελ ππεξεζία 

φζν θαη γηα ηνλ ππάιιειν. Γίλεηαη θαηά ηελ πξψηε δηεηία απφ ην δηνξηζκφ 

ηνπ ππαιιήινπ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ηνπ ππαιιήινπ κε ηα 

αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη ηα θαζήθνληα ηνπ σο δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ γεληθφηεξα. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα θξνληίδνπλ 

γηα ηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ. 

Γελ γίλεηαη πξναγσγή ππαιιήινπ ζηνλ επφκελν ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκφ εάλ 

δελ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε. Δπζχο σο ν 

ππάιιεινο νινθιεξψζεη ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε, ε πξναγσγή 

δηελεξγείηαη αλαδξνκηθψο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο. 

 3. Ζ ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα κεξηκλά γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

ππαιιήισλ ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο αλεμάξηεηα απφ 

ηελ θαηεγνξία, ηνλ θιάδν, ηελ εηδηθφηεηα θαη ην βαζκφ ηνπο. Ζ 

επηκφξθσζε κπνξεί λα είλαη γεληθή ή λα έρεη ηε κνξθή εμεηδίθεπζεο ζε 

αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ζε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη σο ππνρξεσηηθή. 

   

ΙV. ΔΤΡΧΠΑΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

 

χκθσλα κε ην αξζξ. 128 ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνµηθήο Κνηλφηεηαο (πλζΔΟΚ): «ην πµβνχιην, 

πξνηάζεη ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσο µε ηελ Οηθνλνµηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ζεζπίδεη ηηο γεληθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή θνηλή 

πνιηηηθήο επαγγειµαηηθήο εθπαηδεχζεσο, ηθαλήο λα ζπκβάιεη ζηελ 

αξµνληθή αλάπηπμε ηφζν ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ φζν θαη ηεο θνηλήο 

αγνξάο».  Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ην θείκελν απηφ αλαθεξφηαλ 
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απνθιεηζηηθά ζηελ «επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε» 

  

Η. Ζ αξρή ηεο αµνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ επαγγειµαηηθψλ 

πξνζφλησλ  

 .  

Α. Ζ θχζε ηεο ελσζηαθήο αξµνδηφηεηαο ζηνλ ηνµέα ηεο γεληθήο θαη 

επαγγειµαηηθήο εθπαίδεπζεο: ε (µε) εθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο  

 «Ζ Έλσζε ζπµβάιιεη ζηελ αλάπηπμε παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ, 

ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ µειψλ θαη, αλ απηφ 

απαηηείηαη, ππνζηεξίδνληαο θαη ζπµπιεξψλνληαο ηε δξάζε ηνπο, ζεβφµελε 

ηαπηφρξνλα πιήξσο ηελ αξµνδηφηεηα ησλ θξαηψλ µειψλ γηα ην 

πεξηερφµελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήµαηνο, θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο πνιπµνξθία», 

ελψ, ζχµθσλα µε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 166 ΛΔΔ, «Ζ Έλσζε εθαξµφδεη 

πνιηηηθή επαγγειµαηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηεξίδεη θαη ζπµπιεξψλεη 

ηηο δξάζεηο ησλ θξαηψλ µειψλ, ζεβφµελε ηαπηφρξνλα πιήξσο ηελ 

αξµνδηφηεηα ησλ θξαηψλ µειψλ γηα ην πεξηερφµελν θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

επαγγειµαηηθήο εθπαίδεπζεο»   

  Η νξηνζέηεζε απηή, εµθαλήο ζην ίδην ην «γξάµµα» ηεο πλζήθεο, 

αθνξά ζηε γεληθή θαη επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε: γηα ηα δεηήµαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηελ παηδεία θαη αλάγνληαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο θαη ηε δηαµφξθσζε ηνπ πεξηερνµέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο (γεληθή εθπαίδεπζε), ε εζληθή αξµνδηφηεηα παξαµέλεη 

θπξίαξρε θαη, αληίζηνηρα, ε επέµβαζε ηεο Έλσζεο πεξηνξίδεηαη ζε 

νξηζµέλνπο µνλάρα ηνµείο, αληίζεηα, ζηα δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε, ελψ ηα θξάηε µέιε δηαηεξνχλ θαη πάιη ηελ 

αξµνδηφηεηα νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο θαη δηαµφξθσζεο 

ηνπ πεξηερνµέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, ε Έλσζε απνθηά αξµνδηφηεηα λα 

εθαξµφδεη ζπγθεθξηµέλε πνιηηηθή γηα νξηζµέλνπο, απνθιεηζηηθά 

απαξηζµνχµελνπο ζηε πλζήθε, ζηφρνπο. 
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Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ε δηαπίζησζε φηη πθίζηαηαη, ηνπιάρηζηνλ εθ 

πξψηεο φςεσο, έλαο ζαθήο δηαρσξηζµφο µεηαμχ ησλ αξµνδηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο θαη ηνπ 

πεξηερνµέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο θαη παξαµέλνπλ ζηα θξάηε µέιε, 

ελψ γηα ηηο ινηπέο αξµνδηφηεηεο ηνπ ηνµέα ηεο εθπαίδεπζεο επηηξέπεηαη ζε 

δεχηεξν επίπεδν, δειαδή µεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, ε δξάζε ηεο Έλσζεο.  

  

Με ηελ απφθαζε ∆ΔΚ 13.12.1985, ππφζ. 293/83, Gravier, φπ.π., θξίζεθε 

φηη θάζε είδνπο εθπαίδεπζε πνπ πξνεηνηµάδεη γηα ηελ απφθηεζε ηππηθνχ 

πξνζφληνο ή παξέρεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγέιµαηνο εµπίπηεη 

ζηελ έλλνηα ηεο επαγγειµαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Με ηελ απφθαζε ∆ΔΚ 2.2.1988, ππφζ. 309/85, Barra, πιιΝνµνι 1988, 

ζ. 355, ην ∆ηθαζηήξην έθξηλε φηη θαη ε δεπηεξνβάζµηα εθπαίδεπζε 

εληάζζεηαη ζηελ επαγγειµαηηθή, ελψ κε ηελ απφθαζε ∆ΔΚ 2.2.1988, ππφζ. 

24/86, Blaizot, πιιΝνµνι 1988, ζ. 379, θξίζεθε φηη νχηε ε παλεπηζηεµηαθή 

εθπαίδεπζε εμαηξείηαη, άλεπ εηέξνπ, απφ ηελ επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε. 

Πεξαηηέξσ, ζηελ απφθαζε ∆ΔΚ 27.9.1988, ππφζ. 236/86, Humbel, 

πιιΝνµνι 1988, ζ. 5365, ην ∆ηθαζηήξην έθξηλε φηη αθφµε θαη ην έλα έηνο 

εθπαίδεπζεο δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη ζπληζηά επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε, 

εθφζνλ απνηειεί αλαπφζπαζην ηµήµα ελφο επξχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ. 

 

  

 Ζ (ζεσξεηηθή) δηάθξηζε µεηαμχ αθαδεµατθήο θαη επαγγειµαηηθήο 

αλαγλψξηζεο. 

  Σν δήηεµα ηεο αλαγλψξηζεο ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε 

θξάηνο µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλδέεηαη άµεζα µε ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ  εξγαδνµέλσλ. ηελ  αλαγθαία ζχλδεζε µεηαμχ 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη πξφζβαζεο ζην επάγγειµα ζεµειηψλεηαη ε 
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δηάθξηζε µεηαμχ αθαδεµατθήο θαη επαγγειµαηηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ. Η αθαδεµατθή αλαγλψξηζε ηίζεηαη, θαηαξρήλ 

ηνπιάρηζηνλ, εθηφο ηνπ πεδίνπ αξµνδηνηήησλ ηεο Έλσζεο, παξαµέλνληαο 

ζηελ αξµνδηφηεηα ησλ θξαηψλ µειψλ, ελψ ε επαγγειµαηηθή αλαγλψξηζε 

εμεηάδεηαη σο ζπληζηψζα ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ειεχζεξεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ππαγφµελε ζην πεδίν εθαξµνγήο ησλ ελσζηαθψλ 

ξπζµίζεσλ. Κξηηήξην ηεο δηάθξηζεο ζπληζηά ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν 

δεηείηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ: ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αθαδεµατθήο αλαγλψξηζεο, ν ελσζηαθφο ππήθννο επηζπµεί λα ζπλερίζεη ηηο 

αθαδεµατθέο ηνπ ζπνπδέο γηα ηελ θηήζε πεξαηηέξσ αθαδεµατθψλ 

πξνζφλησλ, ελψ, ζηελ πεξίπησζε ηεο επαγγειµαηηθήο αλαγλψξηζεο, ν 

ζθνπφο ηεο αλαγλψξηζεο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ελσζηαθνχ 

ππεθφνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε έλα επάγγειµα, ζε θξάηνο µέινο 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ζην νπνίν απέθηεζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ.   

  

 

 ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΓΙΟ – Η ΟΓΗΓΙΑ 2005/36/ΔΚ 

 

  Η Οδεγία  2005/36/ΔΚ µεηαθέξζεθε ζην εζσηεξηθφ δίθαην δπλάµεη 

ηνπ Π.∆ 38/2010 (ΦΔΚ Α  ́78). Βι. θαη ην ζρεηηθφ ΠΔ ηΔ 42/2010 (E΄ 

Σµ.) αλαθνξηθά µε ηελ επεμεξγαζία ηνπ (ηφηε) ζρεδίνπ Π.∆, Δθεµ∆∆ 

2010, ζ. 206.   

 

  Η λέα Οδεγία, ππεξβαίλνληαο ηνλ ραξαθηεξηζµφ ηεο σο «γεληθήο», 

θαηαιακβάλεη θαη ηα επαγγέικαηα εθείλα ηα νπνία είραλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν ξχζµηζεο ηνµεαθψλ Οδεγηψλ (ηαηξηθά θαη παξαταηξηθά 

επαγγέιµαηα, λνζειεπηηθα θαζψο θαη ηα επαγγέικαηα ηνπ θαξκαθνπνηνχ 

θαη ηνπ αξρηηέθηνλα).  Η λέα Οδεγία δηαηεξεί ηα δχν ζπζηήµαηα 

επαγγειµαηηθήο αλαγλψξηζεο, ήηνη ηελ «απηφµαηε» αλαγλψξηζε ηνπ 

ηνµεαθνχ ζπζηήµαηνο θαη ηελ αλαγλψξηζε θαηφπηλ ζπγθξηηηθήο 
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αμηνιφγεζεο ηνπ γεληθνχ ζπζηήµαηνο, πξνβιέπνληαο, παξάιιεια, 

δπλαηφηεηα απαιιαγήο ηνπ αηηνχληνο ηελ επαγγειµαηηθή αλαγλψξηζε απφ 

ηελ επηβνιή «αληηζηαζµηζηηθψλ µέηξσλ».  

Δηδηθφηεξα θαη ζχµθσλα µε ηηο ξπζµίζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π∆/ηνο 

38/2010 πνπ µεηαθέξεη ην ηαπηάξηζµν άξζξν ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ, ηα 

θαινχµελα «αληηζηαζµηζηηθά µέηξα»/«µέηξα αλαπιήξσζεο» 

(compensation measures) ζπλίζηαληαη, ελαιιαθηηθά, είηε ζε «πξαθηηθή 

άζθεζε πξνζαξµνγήο» (adaptation period) επί ηξία έηε θαη΄ αλψηαην φξην 

είηε ζε «δνθηµαζία επάξθεηαο» (aptitude test), ελψ ηελ επρέξεηα επηινγήο 

έρεη ν αηηψλ ηελ αλαγλψξηζε.    

Ωο πξαθηηθή άζθεζε πξνζαξµνγήο νξίδεηαη «ε άζθεζε λνµνζεηηθά 

ξπζµηδφµελνπ επαγγέιµαηνο, ε νπνία πξαγµαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ππφ 

ηελ επζχλε αλαγλσξηζµέλνπ επαγγειµαηία θαη ζπλνδεχεηαη, 

ελδερνµέλσο, απφ ζπµπιεξσµαηηθή εθπαίδεπζε», ελψ σο δνθηµαζία 

επάξθεηαο νξίδεηαη «ν έιεγρνο πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο επαγγειµαηηθέο 

γλψζεηο ηνπ αηηνχληνο θαη δηελεξγείηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξµφδηα 

αξρή γηα λα αμηνινγεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ αηηνχληνο λα εμαζθήζεη 

λνµνζεηηθά ξπζµηδφµελν επάγγειµα», θαηά ηνλ νξηζµφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Π.∆ 38/2010, δπλάµεη ηνπ νπνίνπ µεηαθέξεηαη ην 

ηαπηάξηζµν άξζξν ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ. Η απαιιαγή απφ ηα 

αληηζηαζµηζηηθά µέηξα αλάγεηαη ζηηο «θνηλέο βάζεηο» (common 

platforms), πνπ νξίδνληαη σο ζεηξέο θξηηεξίσλ επαγγειµαηηθψλ 

πξνζφλησλ, θαηάιιεισλ ψζηε λα αληηζηαζµίδνπλ ηηο νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη µεηαμχ θξαηψλ µειψλ σο πξνο ηηο απαηηήζεηο 

εθπαίδεπζεο γηα έλα επάγγειµα (άξζξν 15 ηνπ Π.∆ 38/2010).    

 

Ωο πξνο ην ππνθεηµεληθφ πεδίν εθαξµνγήο ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ, 

νη ξπζµίζεηο ηεο θαηαιαµβάλνπλ ηνπο ελσζηαθνχο ππεθφνπο, εµεδαπνχο 

θαη αιινδαπνχο, πνπ επηζπµνχλ, µέζσ ηεο επαγγειµαηηθήο αλαγλψξηζεο, 
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λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε έλα «λνµνζεηηθά ξπζµηδφµελν επάγγειµα», 

είηε σο απηναπαζρνινχµελνη είηε σο µηζζσηνί, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ 

ησλ αζθνχλησλ ειεπζέξηα επαγγέιµαηα.  

 Ωο «λνµνζεηηθά ξπζµηδφµελν επάγγειµα» ππφ ην θαζεζηψο ησλ λέσλ 

ξπζµίζεσλ, φπσο απηέο µεηαθέξζεθαλ ζην εζσηεξηθφ δίθαην, νξίδεηαη:«ε 

επαγγειµαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ην ζχλνιν επαγγειµαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ νπνίσλ ε αλάιεςε, ε άζθεζε ή έλαο απφ ηνπο φξνπο 

άζθεζεο εμαξηάηαη άµεζα ή έµµεζα, δπλάµεη λνµνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή 

δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ, απφ ηελ θαηνρή θαζνξηζµέλσλ επαγγειµαηηθψλ 

πξνζφλησλ εηδηθφηεξα, φξν άζθεζεο ζπληζηά ε ρξήζε επαγγειµαηηθνχ 

ηίηινπ πνπ πεξηνξίδεηαη, βάζεη λνµνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ 

δηαηάμεσλ, µφλν ζε φπνηνλ θαηέρεη ζπγθεθξηµέλν επαγγειµαηηθφ πξνζφλ» 

(άξζξν 3 ηνπ Π.∆ 38/2010, πνπ µεηαθέξεη ην ηαπηάξηζµν άξζξν ηεο 

Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ). Ο νξηζµφο απηφο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

αληίζηνηρν νξηζµφ πνπ πεξηείρε ην εζληθφ δίθαην πξνζαξµνγήο ηεο 

Οδεγίαο 89/48/ΔΟΚ (Π.∆ 165/2000), θαζψο µε ηηο λέεο ξπζµίζεηο δίλεηαη 

έµθαζε ζηα επαγγειµαηηθά «πξνζφληα».    

 

Ωο πξνο ην αληηθεηµεληθφ πεδίν εθαξµνγήο ηεο Οδεγίαο, ε έλλνηα 

αθξηβψο ηνπ «λνµνζεηηθά ξπζµηδφµελνπ επαγγέιµαηνο» βξίζθεηαη θαη πάιη 

ζην επίθεληξν ησλ ξπζµίζεσλ, µε ηε δηαθνξά φηη νη ξπζµίζεηο ηεο Οδεγίαο 

2005/36/ΔΚ αλάγνπλ ζε έλλνηα-θιεηδί ηα «επαγγειµαηηθά πξνζφληα» 

(professional qualifications), έλλνηα επξχηεξε απηήο ηνπ «ηίηινπ 

ζπνπδψλ» (professional title), θαζψο θαηαιαµβάλεη θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο θηεζείζαο επαγγειµαηηθήο πείξαο. 

Δηζη κε ηίηιν ζπνπδψλ εμνµνηψλεηαη θαη θάζε «επαγγειµαηηθφ πξνζφλ» 

πνπ, ρσξίο λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ θξάηνπο µέινπο ηεο ηζαγέλεηαο, 

ζρεηηθά µε ηελ πξφζβαζε ή ηελ άζθεζε ελφο επαγγέιµαηνο, παξέρεη, 

παξφια απηά, ζηνλ θάηνρφ ηνπ ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο θαη άζθεζεο 

επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   
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Η επηινγή ελαπφθεηηαη, θαη’ αξρήλ, ζηνλ ελδηαθεξφκελν, εθηφο 

παξεθθιίζεσλ. Όηαλ ε πξφζβαζε ζε έλα επάγγεικα ή ε άζθεζή ηνπ είλαη 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε ζε έλα θξάηνο κέινο ππνδνρήο, δειαδή 

ππφθεηηαη ζηελ θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ε 

αξκφδηα αξρή ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην 

επάγγεικα απηφ θαη ηελ άζθεζή ηνπ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ηνπο 

ππεθφνπο ηνπ. Δληνχηνηο, ν αηηψλ πξέπεη λα θαηέρεη έλαλ ηίηιν θαηάξηηζεο 

πνπ έρεη απνθηεζεί ζε έλα θξάηνο κέινο, ν νπνίνο ηίηινο πηζηνπνηεί επίπεδν 

θαηάξηηζεο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν ή ελφο επηπέδνπ ακέζσο θαησηέξνπ απφ 

εθείλν πνπ απαηηείηαη ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Αληηζέησο, φηαλ ε 

πξφζβαζε ζε έλα επάγγεικα ή ε άζθεζή ηνπ δελ ππφθεηηαη ζηελ θαηνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζην θξάηνο κέινο 

πξνέιεπζεο ηνπ αηηνχληνο, ε πξφζβαζε ζην ελ ιφγσ επάγγεικα ζε έλα 

θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ην νπνίν θαηνρπξψλεη λνκνζεηηθά ην επάγγεικα 

απηφ, πξνυπνζέηεη απνδείμεηο γηα ηελ θαηνρή δχν εηψλ επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δέθα ηειεπηαίσλ 

εηψλ πέξαλ ηνπ ηίηινπ θαηάξηηζεο. 

 

  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλαγλψξηζεο, ε ππφ θξίζηλ νδεγία, νξίδεη 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο θαηάξηηζεο, γηα θάζε έλα απφ ηα επαγγέικαηα, 

πεξηιακβαλνκέλεο κηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζπνπδψλ.   

  

Χο απνηέιεζκα ηεο ειάρηζηεο ελαξκφληζεο ησλ απαηηήζεσλ 

εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνηθίιιεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ε ηξία θξάηε κέιε (Γεξκαλία, Απζηξία θαη Λνπμεκβνχξγν), ε 

εθπαίδεπζε είλαη επηπέδνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Τπάξρνπλ 

θξάηε κέιε (Οπγγαξία, Κάησ Υψξεο θαη Βέιγην) ζηα νπνία, φπσο θαη 

ζηελ Διιάδα, ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη ηφζν ζε παλεπηζηεκηαθφ φζν θαη ζε 
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θαηψηεξν επίπεδν. Η πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ (Βνπιγαξία, 

Δζζνλία, Ιζπαλία, Γαιιία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Κχπξνο, Μάιηα, Πνισλία, 

Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβαθία, νπεδία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην)  

παξέρνπλ λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε κφλν ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. 

 

 ηελ Διιάδα παξέρεηαη γεληθή λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε ζε δχν 

δηαθνξεηηθά επίπεδα.  

  

Η αλσηέξσ Οδεγία παξαζεηεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

«Ννζειεπηή γεληθήο πεξίζαιςεο» ζην «Σκήκα 3» θαη ζηα ελ απηψ άξζξα 

κε ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν: 

 

 

Αξζξν 31 

«1. Η εηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε λνζνθόκσλ ππεύζπλσλ γηα γεληθή 

πεξίζαιςε πξνϋπνζέηεη γεληθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ, ε 

νπνία βεβαηώλεηαη από δίπισκα, πηζηνπνηεηηθό ή άιινλ ηίηιν πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο ή ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ελόο θξάηνπο 

κέινπο ή από πηζηνπνηεηηθό πνπ βεβαηώλεη ηελ επηηπρία ζε εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο, ηζνδύλακνπ επηπέδνπ, ζηηο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο λνζνθόκσλ. 

 2. Η εθπαίδεπζε λνζνθόκσλ ππεύζπλσλ γηα γεληθή πεξίζαιςε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πιήξε παξαθνινύζεζε θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 

πξόγξακκα πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα V ζεκείν 5.2.1. 

 3. Η εθπαίδεπζε ηνπ λνζνθόκνπ ππεύζπλνπ γηα γεληθή πεξίζαιςε 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηείο ζπνπδέο ή 4600 ώξεο ζεσξεηηθήο θαη 

θιηληθήο θαηάξηηζεο. ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα 

ηξίην θαη ε θιηληθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ ηε κηζή ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Είλαη δπλαηή κεξηθή εμαίξεζε ζε πξόζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη 

ηκήκα ηεο ππό εμέηαζε εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην άιιεο εθπαίδεπζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακνπ επηπέδνπ. 
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 Ο θνξέαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθπαίδεπζε λνζνθόκνπ είλαη 

αξκόδηνο γηα ην ζπληνληζκό κεηαμύ ηεο ζεσξεηηθήο θαη ηεο θιηληθήο 

θαηάξηηζεο γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

 

 4. Η ζεσξεηηθή θαηάξηηζε νξίδεηαη σο ε πηπρή ηεο λνζειεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο νπνίαο νη ππό θαηάξηηζε λνζνθόκνη απνθηνύλ ηηο 

απαξαίηεηεο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο, θαηαλόεζε θαη δεμηόηεηεο γηα ην 

ζρεδηαζκό, ηελ παξνρή θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Η ελ ιόγσ εθπαίδεπζε παξέρεηαη από ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ζε 

ζέκαηα λνζειεπηηθήο, θαζώο θαη από άιια αξκόδηα πξόζσπα, ζηηο 

λνζειεπηηθέο ζρνιέο θαη ζε άιινπο ρώξνπο θαηάξηηζεο πνπ επηιέγνληαη από 

ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα. 

 5. Η θιηληθή θαηάξηηζε νξίδεηαη σο ε πηπρή ηεο λνζειεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο νπνίαο ν ππό θαηάξηηζε λνζνθόκνο καζαίλεη, ζην 

πιαίζην νκάδαο, ζε άκεζε επαθή κε πγηέο ή άξξσζην άηνκν ή/θαη ζύλνιν 

αλζξώπσλ (θνηλόηεηα), λα ζρεδηάδεη, λα παξέρεη θαη λα αμηνινγεί ηελ 

απαηηνύκελε ζπλνιηθή λνζειεπηηθή πεξίζαιςε βάζεη ησλ γλώζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ έρεη απνθηήζεη. Ο εθπαηδεπόκελνο λνζνθόκνο καζαίλεη όρη 

κόλν λα απνηειεί κέινο κηαο νκάδαο, αιιά θαη λα είλαη επηθεθαιήο νκάδαο 

πνπ νξγαλώλεη ηε ζπλνιηθή λνζειεπηηθή πεξίζαιςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πγεηνλνκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη ηηο κηθξέο 

νκάδεο, ζην πιαίζην ηνπ πγεηνλνκηθνύ θνξέα ή εληόο ηεο θνηλόηεηαο. 

 Η ελ ιόγσ θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηα λνζνθνκεία θαη ζε άιινπο 

πγεηνλνκηθνύο θνξείο, θαζώο θαη ζην πιαίζην ηεο θνηλόηεηαο, ππό ηελ επζύλε 

ησλ δηδαζθόλησλ λνζνθόκσλ θαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αξσγή άιισλ 

εηδηθεπκέλσλ λνζνθόκσλ. Άιιν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζηε δηδαθηηθή δηεξγαζία. 

 Οη ππό θαηάξηηζε λνζνθόκνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ ζην βαζκό πνπ νη ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο, παξέρνληαο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα 
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απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ησλ επζπλώλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

λνζειεπηηθή πεξίζαιςε. 

 6. Η εθπαίδεπζε ηνπ λνζνθόκνπ ππεύζπλνπ γηα γεληθή πεξίζαιςε παξέρεη 

ηελ εγγύεζε όηη ν ελδηαθεξόκελνο έρεη απνθηήζεη ηηο αθόινπζεο γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο: 

 α) πξνζήθνπζεο γλώζεηο ησλ επηζηεκώλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε γεληθή 

πεξίζαιςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλνπνηεηηθήο γλώζεσο ηνπ 

νξγαληζκνύ, ησλ θπζηνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πγηώλ 

θαη ησλ αζζελώλ πξνζώπσλ, θαζώο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη κεηαμύ 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ θπζηθνύ θαη θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπ. 

 β) ηθαλνπνηεηηθή γλώζε ηεο θύζεο θαη ηεο δενληνινγίαο ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ησλ γεληθώλ αξρώλ πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία θαη ηελ 

πεξίζαιςε. 

 γ) πξνζήθνπζα θιηληθή πείξα, ε νπνία πξέπεη λα επηιέγεηαη γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ηεο ραξαθηήξα θαη λα έρεη απνθηεζεί ππό ηνλ έιεγρν 

εηδηθεπκέλσλ λνζνθόκσλ θαη ζε ρώξνπο όπνπ ν αξηζκόο ηνπ εηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ν εμνπιηζκόο είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 

αζζελώλ από λνζνθόκνπο. 

 δ) ηθαλόηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ 

θαη εκπεηξία από ηε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό απηό. 

 ε) εκπεηξία από ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ πγεηνλνκηθνύ 

ηνκέα» 

 

Αξζξν 32  

 «Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο, νη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο λνζνθόκνπ ππεύζπλνπ γηα γεληθή πεξίζαιςε είλαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθνύληαη βάζεη ησλ επαγγεικαηηθώλ ηίηισλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο V ζεκείν 5.2.2» 
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Αξζξν 33  

 «1. Εθόζνλ νη γεληθνί θαλόλεο ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ 

εθαξκόδνληαη ζηνπο λνζνθόκνπο ππεύζπλνπο γηα γεληθή πεξίζαιςε, νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζύλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ρνξήγεζε λνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηνλ αζζελή. 

 2. Όζνλ αθνξά ηνπο πνισληθνύο ηίηινπο εθπαίδεπζεο σο λνζνθόκνπ 

ππεύζπλνπ γηα γεληθή πεξίζαιςε, ζρεηηθά κε ηα θεθηεκέλα δηθαηώκαηα 

ηζρύνπλ κόλνλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο πεξί θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ. Γηα 

ηνπο ππεθόνπο ησλ θξαηώλ κειώλ ησλ νπνίσλ νη ηίηινη εθπαίδεπζεο 

λνζνθόκνπ ππεύζπλνπ γηα γεληθή πεξίζαιςε ρνξεγήζεθαλ από ηελ Πνισλία ή 

ησλ νπνίσλ ε εθπαίδεπζε άξρηζε ζ` απηό ην θξάηνο πξηλ από ηελ 1ε Μαΐνπ 

2004, νη δε ηίηινη δελ πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο αλαγλσξίδνληαη νη 

θάησζη αλαθεξόκελνη ηίηινη εθπαίδεπζεο λνζνθόκνπ ππεύζπλνπ γηα γεληθή 

πεξίζαιςε σο επαξθήο απόδεημε, εθόζνλ ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό 

πνπ βεβαηώλεη όηη νη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ αζθήζεη, πξαγκαηηθά θαη λνκίκσο, 

ζηελ Πνισλία ηηο δξαζηεξηόηεηεο λνζνθόκνπ ππεύζπλνπ γηα γεληθή 

πεξίζαιςε θαηά ηηο νξηδόκελεο πεξηόδνπο: 

 α) ηίηινο εθπαίδεπζεο λνζνθόκνπ βαζηθώλ ζπνπδώλ (dyplom licencjata 

pielegniarstwa): επί ηξία ζπλαπηά έηε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ πεληαεηία πνπ 

πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. 

 β) ηίηινο εθπαίδεπζεο λνζνθόκνπ πνπ πηζηνπνηεί νινθιήξσζε 

κεηαδεπηεξνβάζκησλ ζπνπδώλ, ρνξεγεζείο από ίδξπκα ηαηξηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (dyplom pielegniarki albo pielegniarki 

dyplomowanej): επί πέληε ζπλαπηά έηε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ επηαεηία πνπ 

πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. 

 Οη ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζύλε 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ρνξήγεζε λνζειεπηηθήο 

πεξίζαιςεο ζηνλ αζζελή. 

 3. Αλαγλσξίδνληαη ηίηινη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο λνζνθόκσλ πνπ 
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έρνπλ ρνξεγεζεί ζηελ Πνισλία ζε λνζνθόκνπο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο πξηλ από ηελ 1ε Μαΐνπ 2004, ε νπνία δελ ζπκκνξθσλόηαλ 

πξνο ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ άξζξνπ 31, πνπ βεβαηώλεηαη 

κε πηπρίν "bachelor" ην νπνίν αpνθηήζεθε κε βάζε εηδηθό πξόγξακκα 

αλαβάζκηζεο πνπ πεξηέρεηαη ζην άξζξν 11 ηεο πξάμεο ηεο 20ήο Απξηιίνπ 

2004 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξάμεο γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ 

λνζνθόκνπ θαη ηεο καίαο/καηεπηή θαη ζε νξηζκέλα άιια λνκνζεηήκαηα 

(Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Πνισληθήο Δεκνθξαηίαο ηεο 30ήο Απξηιίνπ 2004, 

αξηζ. 92, pos. 885) θαη ζηνλ θαλνληζκό ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο ηεο 11εο Μαΐνπ 

2004 ζρεηηθά κε ηνπο ιεπηνκεξείο όξνπο ζπνπδώλ λνζνθόκνπ θαη 

καίαο/καηεπηή, πνπ είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (ηειηθή εμέηαζε - matura) θαη νη νπνίνη είλαη απόθνηηνη ηαηξηθνύ 

ιπθείνπ θαη ηαηξηθώλ επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ λνζνθόκσλ θαη 

καηώλ/καηεπηώλ (Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Πνισληθήο Δεκνθξαηίαο ηεο 13εο 

Μαΐνπ 2004, αξηζ. 110, pos. 1170) κε ζηόρν λα εμαθξηβσζεί όηη ην 

ελδηαθεξόκελν πξόζσπν έρεη επίπεδν γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ αλάινγν κε ην 

επίπεδν λνζνθόκσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζόληα ηα νπνία, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Πνισλίαο, θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα V, ζεκείν 5.2.2. 

 4. Όζνλ αθνξά ηνπο ξνπκαληθνύο ηίηινπο λνζνθόκσλ ππεύζπλσλ γηα 

γεληθή πεξίζαιςε ηζρύνπλ κόλνλ νη εμήο δηαηάμεηο πεξί θεθηεκέλσλ 

δηθαησκάησλ: 

 ηελ πεξίπησζε ππεθόσλ θξαηώλ κειώλ ησλ νπνίσλ νη επίζεκνη ηίηινη 

ζπνπδώλ λνζνθόκσλ ππεύζπλσλ γηα γεληθέο θξνληίδεο ρνξεγήζεθαλ από ηε 

Ρνπκαλία, ή νη νπνίνη άξρηζαλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηε ρώξα απηή πξηλ από 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 θαη δελ πιεξνύλ ηηο ζηνηρεηώδεηο απαηηήζεηο 

θαηάξηηζεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο, 

αλαγλσξίδνληαη νi επίζεκνη ηίηινη ζπνπδώλ λνζνθόκσλ ππεύζπλσλ γηα γεληθή 

πεξίζαιςε (Certificat de competente profesionale de asistent medical 

generalist) κε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε scoala postliceala, σο 

επαξθήο απόδεημε, εθόζνλ ζπλνδεύνληαη από βεβαίσζε όηη απηνί νη ππήθννη 

θξαηώλ κειώλ έρνπλ πξαγκαηηθά θαη λόκηκα αζθήζεη ζηε Ρνπκαλία ηηο 
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δξαζηεξηόηεηεο λνζνθόκνπ ηνπιάρηζηνλ επί πέληε ζπλαπηά έηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηά εηώλ πξν ηεο ρνξεγήζεσο ηεο βεβαηώζεσο. 

 

 ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα έρεη πεξηιεθζεί ε αλάιεςε 

πιήξνπο επζύλεο γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελνύο» 

 

χκθσλα κε ηα άξζξα 10, 11, 12 θαη 13  ηνπ αλσηέξσ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο θαη ηεο ελζσκαησζείζεο δη’απηνχ Οδεγίαο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θεθάιαην Ι ηνπ «Σίηινπ ΙΙΙ» - «Διεπζεξία 

εγθαηάζηαζεο» πξνβιέπεηαη: 

Αξζξν 10  

 "1.Σν παξόλ θεθάιαην εθαξκόδεηαη ζε όια ηα επαγγέικαηα πνπ δελ 

θαιύπηνληαη από ηα θεθάιαηα II θαη III ηνπ παξόληνο ηίηινπ, θαζώο θαη ζηηο 

αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ν αηηώλ, γηα ζπγθεθξηκέλνπο θαη 

εμαηξεηηθνύο ιόγνπο, δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

αλσηέξσ θεθάιαηα: 

 α) γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ παξαξηήκαηνο IV, όηαλ ν επαγγεικαηίαο 

δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19. 

 β) γηα ηαηξνύο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο, λνζνθόκνπο 

ππεύζπλνπο γηα γεληθή πεξίζαιςε, νδνληηάηξνπο, εηδηθεπκέλνπο νδνληηάηξνπο, 

θηεληάηξνπο, καίεο/καηεπηέο, θαξκαθνπνηνύο θαη αξρηηέθηνλεο, όηαλ ν 

επαγγεικαηίαο δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο νπζηαζηηθήο θαη λόκηκεο 

επαγγεικαηηθήο άζθεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 23, 27, 33, 37, 39, 43 

θαη 49. 

 γ) γηα αξρηηέθηνλεο, όηαλ ν επαγγεικαηίαο είλαη θάηνρνο ηίηινπ 

εθπαίδεπζεο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα V, ζεκείν 5.7. 

 δ) ππό ηελ επηθύιαμε ησλ άξζξσλ 21 παξάγξαθνο 1, 23 θαη 27, γηα 

ηαηξνύο, λνζνθόκνπο, νδνληηάηξνπο, θηεληάηξνπο, καίεο/καηεπηέο, 

θαξκαθνπνηνύο θαη αξρηηέθηνλεο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη ηίηινπ εθπαίδεπζεο 

εηδηθόηεηαο θαη νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ 
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απόθηεζε ηίηινπ εθ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζην παξάξηεκα V, ζεκεία 5.1.1, 

5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 θαη 5.7.1, απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο. 

 ε) γηα λνζνθόκνπο ππεύζπλνπο γηα γεληθή πεξίζαιςε θαη εηδηθεπκέλνπο 

λνζνθόκνπο νη νπνίνη είλαη θάηνρνη ηίηινπ εθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο θαη νη 

νπνίνη έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ απόθηεζε ηίηινπ εθ ησλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ ζην παξάξηεκα V, ζεκείν 5.2.2, όηαλ ν επαγγεικαηίαο 

δεηεί αλαγλώξηζε ζε άιιν θξάηνο κέινο ζην νπνίν νη ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο αζθνύληαη από εηδηθεπκέλνπο λνζνθόκνπο πνπ δελ έρνπλ 

εθπαηδεπζεί σο λνζνθόκνη ππεύζπλνη γηα γεληθή πεξίζαιςε. 

 ζη) γηα εηδηθεπκέλνπο λνζνθόκνπο πνπ δελ έρνπλ εθπαηδεπζεί σο 

λνζνθόκνη ππεύζπλνη γηα γεληθή πεξίζαιςε, όηαλ ν κεηαλάζηεο δεηεί 

αλαγλώξηζε ζε άιιν θξάηνο κέινο ζην νπνίν νη ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο αζθνύληαη από λνζνθόκνπο ππεύζπλνπο γηα γεληθή 

πεξίζαιςε, εηδηθεπκέλνπο λνζνθόκνπο πνπ δελ έρνπλ εθπαηδεπζεί σο 

λνζνθόκνη ππεύζπλνη γηα γεληθή πεξίζαιςε ή εηδηθεπκέλνπο λνζνθόκνπο νη 

νπνίνη είλαη θάηνρνη ηίηινπ εθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο θαη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη 

κέξνο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ απόθηεζε ηίηινπ εθ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ 

ζην παξάξηεκα V, ζεκείν 5.2.2. 

 δ) γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3, 

παξάγξαθνο 3". 

"2. Η παξάγξαθνο 1 δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάγνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2". 

 

 

 

Αξζξν 11 

 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13, νξίδνληαη ηα αθόινπζα επίπεδα 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ: 

 α) βεβαίσζε επάξθεηαο πνπ ρνξεγείηαη από αξκόδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 
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κέινπο θαηαγσγήο, ε νπνία έρεη νξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο, 

θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιόγσ θξάηνπο, βάζεη: 

 i) είηε εθπαίδεπζεο πνπ δελ απνηειεί κέξνο πηζηνπνηεηηθνύ ή δηπιώκαηνο 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζηνηρείσλ β), γ), δ) ή ε) ή εηδηθήο εμέηαζεο ρσξίο 

πξνεγνύκελε εθπαίδεπζε, ή ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ζε έλα θξάηνο 

κέινο κε πιήξε απαζρόιεζε επί ηξία ζπλαπηά έηε ή επί ηζνδύλακν ρξνληθό 

δηάζηεκα κε κεησκέλν σξάξην, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

 ii) είηε γεληθήο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ 

πηζηνπνηεί όηη ν θάηνρνο ηεο έρεη απνθηήζεη γεληθέο γλώζεηο 

 β) πηζηνπνηεηηθό πνπ βεβαηώλεη επηηπρή νινθιήξσζε θύθινπ ζπνπδώλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

 i) είηε γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζπκπιεξσκέλνπ κε θύθιν ζπνπδώλ ή 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο άιινλ από εθείλνπο πεξί ησλ νπνίσλ ην ζηνηρείν 

γ) ή/θαη κε ηελ επηπιένλ απηνύ ηνπ θύθινπ ζπνπδώλ απαηηνύκελε πξαθηηθή 

άζθεζε ή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 

 ii) είηε ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζπκπιεξσκέλνπ 

ελδερνκέλσο κε θύθιν ζπνπδώλ ή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο από εθείλνπο 

πεξί ησλ νπνίσλ ην ζηνηρείν i) ή/θαη κε ηελ επηπιένλ απηνύ ηνπ θύθινπ 

ζπνπδώλ απαηηνύκελε πξαθηηθή άζθεζε ή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 

 γ) δίπισκα πνπ πηζηνπνηεί όηη νινθιεξώζεθε επηηπρώο: 

 i) είηε εθπαίδεπζε κεηαδεπηεξνβάζκηνπ επηπέδνπ, εθηόο από ηελ 

αλαθεξόκελε ζηα ζηνηρεία δ) θαη ε), δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ή 

ηζνδύλακεο δηάξθεηαο ππό θαζεζηώο κεξηθήο παξαθνινύζεζεο, πξνϋπόζεζε 

πξόζβαζεο ζηελ νπνία απνηειεί θαηά θαλόλα, κεηαμύ άιισλ, ε νινθιήξσζε 

ηνπ θύθινπ δεπηεξνβάζκησλ ζπνπδώλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ 

αλώηαηε ή αλώηεξε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ή ηελ νινθιήξσζε 

ηζνδύλακεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζην δεύηεξν δεπηεξνβάζκην επίπεδν, 

θαζώο θαη ηελ ελδερνκέλσο απαηηνύκελε επηπιένλ απηνύ ηνπ θύθινπ 

κεηαδεπηεξνβάζκησλ ζπνπδώλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 

 ii) είηε, ζηελ πεξίπησζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελνπ επαγγέικαηνο, θύθινο 

εθπαίδεπζεο κε εηδηθή δηάξζξσζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα II, 
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ηζόηηκνο κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ ζηνηρείν i), 

ν νπνίνο παξέρεη ζπγθξίζηκν επαγγεικαηηθό επίπεδν θαη πξνεηνηκάδεη γηα ηελ 

αλάιεςε αλάινγνπ επηπέδνπ επζπλώλ θαη θαζεθόλησλ. Ο θαηάινγνο ηνπ 

παξαξηήκαηνο II κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 58 παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 2005/36/ΕΚ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί 

ππόςε ε εθπαίδεπζε πνπ θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

πξνεγνύκελε θξάζε. 

δ) δίπισκα πνπ βεβαηώλεη επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

κεηαδεπηεξνβάζκηνπ επηπέδνπ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ θαη όρη άλσ ησλ 

ηεζζάξσλ εηώλ ή ηζνδύλακεο δηάξθεηαο ππό θαζεζηώο κεξηθήο 

παξαθνινύζεζεο, ζε παλεπηζηήκην ή ίδξπκα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ή άιιν 

ίδξπκα ηνπ απηνύ εθπαηδεπηηθνύ επηπέδνπ, θαζώο θαη ηελ ελδερνκέλσο 

απαηηνύκελε επηπιένλ απηνύ ηνπ θύθινπ κεηαδεπηεξνβάζκησλ ζπνπδώλ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

 ε) δίπισκα πνπ πηζηνπνηεί όηη ν θάηνρνο νινθιήξσζε επηηπρώο θύθιν 

κεηαδεπηεξνβάζκησλ ζπνπδώλ ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηώλ ή 

αληίζηνηρεο δηάξθεηαο ππό θαζεζηώο κεξηθήο παξαθνινύζεζεο, ζε 

παλεπηζηήκην ή αλώηαην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ή ζε άιιν ίδξπκα αλάινγνπ 

επηπέδνπ, θαζώο θαη, ελδερνκέλσο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ κπνξεί 

λα απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ ελ ιόγσ θύθιν κεηαδεπηεξνβάζκησλ 

ζπνπδώλ» 

 

 

Αξζξν 12 

 1. Εμνκνηώλεηαη πξνο ηίηιν εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηεί εθπαίδεπζε ηνπ 

άξζξνπ 11, αθόκε θαη σο πξνο ην νηθείν επίπεδν, θάζε ηίηινο εθπαίδεπζεο ή 

ζύλνιν ηίηισλ εθπαίδεπζεο πνπ ρνξεγήζεθε από αξκόδηα αξρή θξάηνπο 

κέινπο, εθόζνλ πηζηνπνηεί επηηπρή νινθιήξσζε εθπαίδεπζεο εληόο ηεο 

Κνηλόηεηαο, έρεη αλαγλσξηζηεί από ην ελ ιόγσ θξάηνο κέινο σο ηζνδύλακνπ 

επηπέδνπ θαη παξέρεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα αλάιεςεο ή άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ή πξνεηνηκάδεη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. 
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 2. Εμνκνηώλεηαη επίζεο πξνο απηόλ ηνλ ηίηιν εθπαίδεπζεο, ππό ηνπο 

ίδηνπο όξνπο κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζην πξώην εδάθην, θάζε επαγγεικαηηθό 

πξνζόλ πνπ, ρσξίο λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο λνκνζεηηθέο, 

θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ζρεηηθά 

κε ηελ αλάιεςε ή ηελ άζθεζε ελόο επαγγέικαηνο, παξέρεη ζηνλ θάηνρν ηνπ 

θεθηεκέλα δηθαηώκαηα δπλάκεη ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ. Σνύην ηζρύεη ηδίσο 

εάλ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο απμήζεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εηζδνρή ζε επάγγεικα θαη ηελ άζθεζε ηνπ θαη εάλ θάπνηνο 

πνπ έρεη παιαηόηεξα εθπαηδεπζεί θαηά ηξόπν πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηηο λέεο 

απαηηήζεηο, απνιακβάλεη θεθηεκέλα δηθαηώκαηα ιόγσ εζληθώλ λνκνζεηηθώλ, 

θαλνληζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή ε παιαηόηεξε 

εθπαίδεπζε ζεσξείηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 13, 

αληίζηνηρε κε ην επίπεδν ηεο λέαο εθπαίδεπζεο. 

"3. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

ππάγνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2". 

 

 

 

Αξζξν 13 

 «1. Εάλ γηα ηελ αλάιεςε ή ηελ άζθεζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελνπ 

επαγγέικαηνο απαηηείηαη ζηελ Ειιάδα ε θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ε αξκόδηα αξρή ηνπ άξζξνπ 54 παξέρεη ηελ 

δπλαηόηεηα αλάιεςεο ηνπ νηθείνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο άζθεζεο ηνπ, ππό 

ηνπο ίδηνπο όξνπο κε εθείλνπο πνπ ηζρύνπλ γηα Έιιελεο πνιίηεο, ζηνπο 

αηηνύληεο πνπ είλαη θάηνρνη ηεο βεβαίσζεο επάξθεηαο ή ηνπ ηίηινπ 

εθπαίδεπζεο πνπ απαηηείηαη από άιιν θξάηνο κέινο γηα ηελ αλάιεςε ή ηελ 

άζθεζε ηνπ ίδηνπ επαγγέικαηνο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ. 

 Οη βεβαηώζεηο επάξθεηαο ή νη ηίηινη εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο 

αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

 α) λα έρνπλ ρνξεγεζεί από αξκόδηα αξρή θξάηνπο κέινπο, ε νπνία έρεη 

νξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
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ελ ιόγσ θξάηνπο. 

 β) λα βεβαηώλνπλ επίπεδν επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπιάρηζηνλ 

ηζνδύλακν κε ην ακέζσο πξνεγνύκελν επίπεδν εθείλνπ πνπ απαηηείηαη ζηελ 

Ειιάδα, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11. 

 2. Η δπλαηόηεηα αλάιεςεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε άζθεζε ηνπ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, παξέρνληαη επίζεο ζηνπο αηηνύληεο πνπ 

έρνπλ αζθήζεη ην επάγγεικα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν κε 

πιήξε απαζρόιεζε επί δύν έηε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζε άιιν θξάηνο 

κέινο πνπ δελ ξπζκίδεη λνκνζεηηθά ην ελ ιόγσ επάγγεικα, θαη νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο βεβαηώζεηο επάξθεηαο ή έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 

ηίηινπο εθπαίδεπζεο. 

 Οη βεβαηώζεηο επάξθεηαο ή νη ηίηινη εθπαίδεπζεο πιεξνύλ ηηο αθόινπζεο 

πξνϋπνζέζεηο: 

 α) έρνπλ ρνξεγεζεί από αξκόδηα αξρή θξάηνπο κέινπο, ε νπνία έρεη 

νξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ελ ιόγσ θξάηνπο. 

 β) βεβαηώλνπλ επίπεδν επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ηνπιάρηζηνλ 

ηζνδύλακν πξνο ην ακέζσο πξνεγνύκελν επίπεδν εθείλνπ πνπ απαηηείηαη ζηελ 

Ειιάδα, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11. 

 γ) πηζηνπνηνύλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αηηνύληνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγέικαηνο. 

 Η αλαθεξόκελε ζην πξώην εδάθην δηεηήο επαγγεικαηηθή πείξα δελ 

απαηηείηαη, όηαλ ν ηίηινο ή νη ηίηινη εθπαίδεπζεο πνπ θαηέρεη ν αηηώλ 

πηζηνπνηνύλ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελε θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε) ζηα επίπεδα πξνζόλησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 11 ζηνηρεία β), γ), δ) ή ε). Ωο λνκνζεηηθά 

ξπζκηδόκελνο θύθινο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζην επίπεδν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 11 ζηνηρείν γ) ζεσξείηαη ηδίσο ν αλαθεξόκελνο ζην 

παξάξηεκα III. [Ο θαηάινγνο ηνπ παξαξηήκαηνο III κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, 

ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 58 παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο 

2005/36/ΕΚ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππόςε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη 
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αλάινγν επαγγεικαηηθό επίπεδν θαη πνπ πξνεηνηκάδεη ηνλ εθπαηδεπόκελν γηα 

αλάινγν επίπεδν επζπλώλ θαη θαζεθόλησλ]. 

 

 3. Καηά παξέθθιηζε από ηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν β) θαη ηελ παξάγξαθν 

2 ζηνηρείν β), επηηξέπεηαη ε αλάιεςε θαη ε άζθεζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελνπ 

επαγγέικαηνο, όηαλ ε αλάιεςε ηνπ ελ ιόγσ επαγγέικαηνο πξνϋπνζέηεη ηελ 

θαηνρή ηίηινπ εθπαίδεπζεο πνπ βεβαηώλεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε θύθινπ 

παλεπηζηεκηαθήο ή αλώηαηεο εθπαίδεπζεο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηώλ θαη ν 

αηηώλ δηαζέηεη ηίηιν εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11 ζηνηρείν γ). 

 "4. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 3 δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

ππάγνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2" 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 22 Π.Γ. 38/2010 θαη ην ηαπηάξηζκν άξζξν ηεο 

ελζσκαησζείζεο δη’απηνχ Οδεγίαο πνπ αθνξνχλ ηηο «Κνηλέο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε» πξνβιέπεηαη φηη: 

«Ωο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα άξζξα 24, 25, 28, 

31, 34, 35, 38, 40, 44 θαη 46, ηίηινη πνπ πηζηνπνηνύλ εθπαίδεπζε κεξηθήο 

παξαθνινύζεζεο αλαγλσξίδνληαη, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

ζεζπίδνπλ νη αξκόδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο νύησο ώζηε ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα, ην επίπεδν θαη ε πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο απηήο λα κελ είλαη 

ρακειόηεξνπ επηπέδνπ από ό,ηη ηζρύεη γηα ηελ εθπαίδεπζε κε πιήξε 

παξαθνινύζεζε». 

Δπίζεο ην άξζξν 23 ηνπ Π.Γ θαη ηεο Οδεγίαο πνπ αθνξά ηα 

«θεθηεκέλα δηθαηψκαηα» αλαθέξεη φηη «1. Με ηελ επηθύιαμε ησλ 

θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ πνπ αθνξνύλ εηδηθά ηα νηθεία επαγγέικαηα, εθόζνλ 

νη ηίηινη εθπαίδεπζεο ηαηξνύ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάιεςε επαγγεικαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηαηξνύ βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ, 

λνζνθόκνπ ππεύζπλνπ γηα γεληθή πεξίζαιςε, νδνληηάηξνπ, εηδηθεπκέλνπ 

νδνληηάηξνπ, θηεληάηξνπ, καίαο/καηεπηή θαη θαξκαθνπνηνύ, ηνπο νπνίνπο 

θαηέρνπλ ππήθννη ησλ θξαηώλ κειώλ, δελ πιεξνύλ ην ζύλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 
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40 θαη 44, αλαγλσξίδνληαη σο επαξθήο απόδεημε νη ηίηινη εθπαίδεπζεο πνπ 

ρνξεγνύληαη από απηά ηα θξάηε κέιε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ηίηινη απηνί 

πηζηνπνηνύλ επηηπρώο νινθιεξσζείζα εθπαίδεπζε πνπ μεθίλεζε πξηλ από ηηο 

θξίζηκεο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα V, ζεκεία 5.1.1, 5.1.2, 

5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 θαη 5.6.2, θαη ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό 

πνπ λα βεβαηώλεη όηη νη θάηνρνί ηνπο αλέιαβαλ πξάγκαηη θαη λνκίκσο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο επί ηνπιάρηζηνλ ηξία ζπλαπηά έηε θαηά ηε 

δηάξθεηα πέληε εηώλ πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ» 

 

 

ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΩ ΗΥΤΟΤΝ ΚΑΣ’ΑΡΥΖΝ ΓΗΑ 

ΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΠΟΛΗΣΖ ΚΡΑΣΟΤ – ΜΔΛΟΤ ΣΖ Δ.Δ Ζ 

ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΔΗ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΔ 

ΠΟΤΓΔ Δ ΜΗΑ ΑΠ¨Ο ΑΤΣΔ ΣΗ ΥΩΡΔ ΚΑΗ ΠΟΤ 

ΔΠΗΘΤΜΔΗ ΝΑ ΔΦΑΘΔΗ Ω ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ. 

 

Γελ αθνξά θαη’αξρή ηνλ Διιελα Ννζειεπηή αθνχ ην ηη ξπζκηζεηο ζα 

ηζρχνπλ γη’απηφλ είλαη «ζέκα εζσηεξηθήο θαηαζηάζεσο» θαη΄αηελ 

Δλσζηαθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία ην νπνίν φκσο θαινχληαη –εάλ ηεζεί- 

λα επηιχζνπλ νη αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο (Ννκνζεηηθή, Δθηειεζηηθή θαη 

Γηθαζηηθήο Δμνπζία). 

 

Σν Θέκα απηφ φκσο είλαη πξνερφλησο ζέκα «Γηθαίνπ» πνπ ρξήδεη 

λνκηθήο αληηκεησπίζεσο αθνχ ε δπλαηφηεηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ πνπ έρεη επαγγεικαηηθφ ηίηιν, ππνδεέζηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν Έιιελα αιιά ν νπνίνο ζηελ ρψξα πξνειεχζεσο 

ΓΙΚΑΙΟΤΣΑΙ λα θέξεη ηνλ ηίηιν «Ννζειεπηήο» θαη λα αζθεί ην 

επάγγεικα ηνπ «Ννζειεπηή»  δελ αληηζηνηρεί άκεζα (θαη’επζεία 

εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο) ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Διιελα κε ηα ίδηα 

πξνζφληα λα εξγαζζεί σο «λνζειεπηήο» ζηελ ίδηα ηνπ ηε ρψξα. 
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Σν Θέκα πνπ αλαθχπηεη –ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο θαη ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηθαζηεξίσλ- είλαη ην ιεγφκελν δήηεκα ηεο «Αληίζηξνθεο 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο» πνπ θαιείηαη λα άξεη ε θάζε ρψξα γηα ηνπο 

πνιίηεο ηεο. 

 

ΑΤΣΟ ΔΗΝΑΗ ΑΚΡΗΒΩ ΠΟΤ ΕΖΣΟΤΜΔ!!! 

 

  

χκθσλα κε φια ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη νη «Βνεζνί Ννζειεπηέο» 

έρνπλ νινθιεξψζεη: 

Α) Δίηε  βαζηθή εθπαίδεπζε 10 εηψλ (εμ έηε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, 

ηξία ζην γπκλάζην θαη έλα ζην Λχθεην) θαη επηπιένλ θαη άιια δχν έηε ζην 

Γεληθφ Λχθεην θαη αθφκε δχν έηε ζε ΜΙΣΔΝ 

Β) Δίηε  βαζηθή εθπαίδεπζε 10 εηψλ (εμ έηε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, 

ηξία ζην γπκλάζην θαη έλα ζην Λχθεην) θαη επηπιένλ θαη άιια δχν έηε ζην 

ΣΔΛ, ε ΔΠΑΛ, ε ΣΔΔ λνζειεπηηθψλ ζπνπδψλ θαη  

Γ)  Δίηε  βαζηθή εθπαίδεπζε 10 εηψλ (εμ έηε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, 

ηξία ζην γπκλάζην θαη έλα ζην Λχθεην) θαη επηπιένλ θαη άιια δχν έηε ζην 

ΣΔΛ, ε ΔΠΑΛ, ε ΣΔΔ λνζειεπηηθψλ ζπνπδψλ θαη επηπιένλ δχν έηε ζε 

ΜΙΣΔΝ  

 

Οινη αλεμαηξέησο έρνπλ ζπκπιεξψζεη (ζπκπνζνπκέλσλ ησλ σξψλ 

ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαηδεχζεσο) ην φξηα πνπ ζέηεη ε αλσηέξσ 

ελζσκαησζείζα Οδεγία. 

Δπεηδή φκσο φπσο πξναλαθέξζεθε ε θάζε ρψξα –έηζη θαη ε Διιάδα- 

έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ζε πνηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπνπδέο απηέο, δηαλνίγνληαη δχν δπλαηφηεο πιένλ, 

ήηνη: 
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Α. Να ζεσξεζνχλ θαηαξγεκέλεο κε βάζε ην Π.Γ 38/2010 φιεο νη 

δηαηάμεηο πνπ απνδίδνπλ ηελ λνζειεπηηθή ηδηφηεηα κφλνλ ζηνπο 

πηπρηνχρνπο ΣΔ ε ΠΔ ε πνπ ζπλδένπλ ηελ θαηάιεςε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζέζεσλ κε ηα πηπρία απηά θαη λα δεκηνπξγεζεί εληαίνο θιάδνο 

λνζειεπηψλ κε φιεο ηηο βαζκίδεο, ε 

Β. Να επηκείλεη ε ρψξα καο ζηα πξνζφληα αλψηεξεο εθπαηδεπηηθή 

βαζκίδαο θαη λα παξάζρεη ζε φινπο ηνπ λνζειεπηέο ΓΔ (σο αληίζηξνθε 

εθαξκνγή ησλ ‘αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ’ ηεο Οδεγίαο» ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκπιήξσζεο ησλ φπνησλ ηπρφλ ήζειε θξηζεί in concreto ειιεηπνπζζψλ 

γλψζεσλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα βξαρπρξφληαο θαηάξηηζεο ζε Ιδξχκαηα 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κε ηηο ‘δηεπθνιχλζεηο’ ηνπ αξζξ. 22 ηεο 

Οδεγίαο. 

 

Απηή ηελ δεχηεξε επηινγή θαη δπλαηφηεηα εκείο επηδηψθνπκε θαη 

δεηνχκε ηελ άκεζε ζεζκνζέηεζή ηεο. 

 

  

 Δηδηθφηεξα κπνξεί λα ιάβεη ρψξα  λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ 

δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηα ηδξχκαηα 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε θιηκάθσζε ελδερνκέλσο ησλ ρξφλσλ 

πξνεγεζείζεο επαγγεικαηηθήο άζθεζεο θαζεθφλησλ βνεζψλ 

λνζειεπηψλ, κε βάζε ηελ επρέξεηα πνπ δίλεη ην άξζξν 22 ηεο αλσηέξσ 

Οδεγίαο θαη κε ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ ε ίδηα δηάηαμε πξνβιέπεη 

(ζπληεηκεκέλνπ ρξφλνπ θνηηήζεσο, δηεπθνιχλζεηο πξφζβαζεο θ.ν.θ). 

Η Καηάξηηζε απηή δελ ζα νδεγεί ζε «επηζηεκνληθφ ηίηιν» ψζηε λα 

απαηηείηαη ε εηζαγσγή κε ην ζχζηεκα ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ, θαηά 

ζπληαγκαηηθή εξκελεία αιιά ζε απφθηεζε «ηίηινπ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ» (θαηά ηελ δηάθξηζε πνπ έιαβε ρψξα αλσηέξσ)   
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Δηζη δηα ηεο παξνχζεο πξνηείλεηαη ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ησλ 

Τπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα: 

Α)  θαζηεξσζεί   ε πξφβιεςε ηεο κε δπλαηφηεηνο πξνζιήςεσλ αηφκσλ 

γηα ηελ εηδηθφηεηα ΓΔ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ απφ ηνχδε θαη ζην εμήο. 

Β) θαζηεξσζεί ε δπλαηφηεηα φισλ ησλ βνεζψλ λνζειεπηψλ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηαδνρηθήο επηζηεκνληθήο αλαβάζκηζεο κε ηελ θαζηέξσζε 

δπλαηφηεηαο νινθιήξσζεο (γηα φζνπο ελδερνκέλσο δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη απηέο) ησλ Λπθεηαθψλ πνπδψλ (κε λπρηεξηλά ηκήκα θ.ν.θ) 

θαη ηελ δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ΥΧΡΙ ΔΞΔΣΑΔΙ. 

  

χκθσλα ινηπφλ κε ηα αλσηέξσ ε κνλαδηθή δηέμνδνο αιιά θαη 

κνλνζήκαληα ππνρξέσζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ είλαη είηε ε 

δεκηνπξγία εηδηθψλ ηκεκάησλ είηε ε δεκηνπξγία εηδηθήο δηαδηθαζίαο 

ζπληεηκεκέλεο εθπαίδεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο κέζσ ζχγρξνλσλ 

κνξθψλ επηθνηλσλίαο (δηαδηθηπαθά θ.ν.θ) θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

αλαγθαίσλ σξψλ ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Αζήλα 18.4.2016 

 

 

 

  

 


