ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος
Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική
Τραυματολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων",
"Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Ατόμων με
Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας" των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α'
και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών",
καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των
ανωτέρω επαγγελμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της
παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/92 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 18/Α'/1992), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 1579/1985
"Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις"
(ΦΕΚ 217/Α'/23.12.85).
3. Την αριθμ. 3/2000 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Συν.
Ολομ. 164/2.11.2000).
4. Την αριθμ. 2850/2000 ΦΕΚ 565/Β' Απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο".
5. Την, υπ' αριθμ. 2/25.1.2001, Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ο.Ε.Ε.Κ.
6. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α'
137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α του Ν. 2469/1997 (Α' 38)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Την, υπ' αριθμ. 219/2001, Γνωμοδότηση του ΣτΕ, ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού
Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
_____________________________________________________________________
Άρθρο 1
Στους κατόχους Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Κατάρτισης, των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",
"Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου",
"Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις", και "Νοσηλευτική Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ. και στους κατόχους πτυχίου των Τ.E.E.
Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" χορηγείται άδεια
άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 1 ΠΔ 268/2003,ορίζεται ότι:
"Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή του Προεδρικού Διατάγματος
210/01 (ΦΕΚ 165/Α'/24.7.2001) χορηγείται με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Βοηθός τραυματολογίας ορθοπεδικής"
και Βοηθός "Ειδικής Νοσηλευτικής" των Ι.Ε.Κ".
_____________________________________________________________________
Άρθρο 2
Περιγραφή καθηκόντων
Ι. Οι νοσηλευτικές πράξεις που ασκούνται από τους κατόχους Διπλώματος
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής

Κατάρτισης του Ν. 2009/92, των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",
"Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου",
"Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ. και από τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ε. Α'
και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών", μετά από ανάθεση από
τον υπεύθυνο νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι οι ακόλουθες:
1. Γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου.
2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου που πάσχει από
χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.
3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.
4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.
5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του αρρώστου.
7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία).
8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.
9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας υπερθερμίας.
10. Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών.
11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.
12. Απλές επιδέσεις.
13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.
14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.
15. Εκκενωτικό υποκλυσμό.
16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.
17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού
υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.
18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών,
φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π.
19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους

αρμοδίους.
20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των
οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και
σχετική αναφορά στους αρμοδίους.
21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με
κατακεκλιμένο άτομο).
Επίσης, οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη του ανατίθεται από τον υπεύθυνο
νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την
αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο
διπλωματούχος των ειδικοτήτων "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική
Τραυματολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτική ατόμων
με Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" των
Ι.Ε.Κ., και ο πτυχιούχος των Τ.E.E. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας
"Βοηθών Νοσηλευτών" δύναται στην συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει,
με ασφάλεια για την υγεία του αρρώστου, την, εν λόγω, εργασία.
11. Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ν. 2009/92, των
ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία", "Νοσηλευτική Ογκολογικών
Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου", "Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές
Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ., και
οι κάτοχοι πτυχίου των Τ.Ε.Ε. Α' και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών
Νοσηλευτών" ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν
πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες:
1. Ισχαιμη περίδεση.
2. Ακινητοποίηση κατάγματος.
_____________________________________________________________________
Άρθρο 3
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής
Κατάρτισης του Ν. 2009/92, των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

"Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων", "Νοσηλευτής Χειρουργείου",
"Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις" και "Νοσηλευτική Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας" των Ι.Ε.Κ. και των κατόχων πτυχίου των Τ.Ε.Ε. Α'
και Β' κύκλου της ειδικότητας "Βοηθών Νοσηλευτών" χορηγείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σύμφωνα με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) μετά από πρακτική άσκηση τριών (3)
μηνών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος προαιρετικής πρακτικής
άσκησης των καταρτιζομένων, όπως εκάστοτε ρυθμίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 5 του Ν. 2009/92 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) στους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 (Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου σπουδών) της
ανωτέρω ειδικότητας μετά από πρακτική άσκηση έξι (6) μηνών και
γ) στους κατόχους πτυχίου επιπέδου 2 (Τ.Ε.Ε. Α' κύκλου σπουδών) της
ανωτέρω ειδικότητας μετά από πρακτική άσκηση δώδεκα (12) μηνών.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη
διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας.
_____________________________________________________________________
Άρθρο 4
Από τη δημοσίευση του παρόντος καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος
του Βοηθού Νοσηλευτή-τριας 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 (Ι.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.
_____________________________________________________________________
Άρθρο 5
1. Υφιστάμενες ευνοϊκότερες διατάξεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος στους πτυχιούχους των Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολών και των Τ.Ε.Λ. δεν
θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.
2. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος που έχουν ήδη χορηγηθεί στους
πτυχιούχους των Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολών, των Τ.Ε.Λ., των Τ.Ε.Ε. Α' και Β'
κύκλου σπουδών και ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
εξακολουθούν να ισχύουν.
3. "Η άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων πτυχίων ΤΕΕ Α' και Β' κύκλου της
ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, που απέκτησαν τον τίτλο τους πριν τη
δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. χορηγείται χωρίς την πραγματοποίηση της
πρακτικής άσκησης που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β και γ
του άρθρου 3 του Π.Δ. 210/2001, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
παρόντος".
*** Η παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 3 ΠΔ 268/2003,ΦΕΚ Α 240/16.10.2003.
_____________________________________________________________________
Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

