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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Του Πανελληνίου Συλλόγου Νοσηλευτών – τριών ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ) 

 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 Είναι γνωστό ότι οι νέοι και οι νέες αποφεύγουν να σπουδάσουν την 

Επιστήμη και Τεχνολογία της Νοσηλευτικής, επειδή πρόκειται για επάγγελμα που 

ασκείται κάτω από πολύ δυσμενείς εργασιακούς όρους, ενώ ταυτόχρονα οι 

μισθοί του Δημοσίου για τους Νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

απαράδεκτα χαμηλοί και ισοπεδωτικοί. 

 Περίπου οι μισοί από τους επιτυγχάνοντες ετησίως στα ΑΕΙ-ΤΕΙ 

Νοσηλευτικής, είτε εγκαταλείπουν τις νοσηλευτικές σπουδές, είτε 

εγκαταλείπουν το Νοσηλευτικό Επάγγελμα, (μετά την αποφοίτησή τους). 

Παρατηρείται το τραγικό φαινόμενο να υπάρχουν χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις 

Νοσηλευτών ΠΕ-ΤΕ, την ίδια στιγμή που οι φορολογούμενοι (μέσω του Κρατικού 

Προϋπολογισμού) και οι ασφαλισμένοι (μέσω των Ασφαλιστικών Φορέων) πληρώνουν 

πολλές δεκάδες εκατομμυρίων Ευρώ ετησίως για τις άθλιες και επικίνδυνες 

«υπηρεσίες» των λεγόμενων «Αποκλειστικών νοσοκόμων». 

 Είναι ανάγκη να δοθεί κίνητρο, προκειμένου να στραφούν οι νέοι στο 

Νοσηλευτικό Επάγγελμα, εγκαταλείποντας τα κορεσμένα υγειονομικά 

επαγγέλματα (ιατρικό, οδοντιατρικό, φαρμακευτικό). Και το πρώτο και βασικό 

κίνητρο είναι το οικονομικό, για ένα τόσο επαχθές επάγγελμα. 

 Όπως είναι γνωστό, οι Επιστήμονες – Τεχνολόγοι Νοσηλευτές του ΕΣΥ 

αμείβονται με το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου, ενώ οι συνθήκες και οι όροι 

εργασίας τους δεν έχουν καμία σχέση με τις αντίστοιχες συνθήκες και όρους 
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εργασίας των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά και των άλλων εργαζομένων στις 

Υπηρεσίες Υγείας (πλην των Ιατρών). 

 Συγκεκριμένα, οι Νοσηλευτές εργάζονται σε κυκλικό ωράριο (πρωί – 

απόγευμα – νύχτα), τα Σαββατοκύριακα και τις διακεκριμένες Αργίες (Πάσχα – 

Χριστούγεννα _ Πρωτοχρονιά κλπ) πράγμα που φυσικά δεν ισχύει για τους 

Δημοσίους Υπαλλήλους των Υπουργείων κλπ., αλλά ούτε για τους Διοικητικούς, 

Τεχνικούς κλπ. των Νοσοκομείων. Επίσης, οι Νοσηλευτές ασκούν λειτούργημα 

κρίσιμης ευθύνης (προστασία ζωής και υγείας) και ταυτόχρονα επαχθή εργασία 

(ποικιλόμορφη φροντίδα των ασθενών). Ποια σχέση έχουν αυτές οι συνθήκες και 

όροι εργασίας, με εκείνες των Δημοσίων Υπαλλήλων; Πώς μπορεί να εξομοιώνεται 

μισθολογικά ο Νοσηλευτής με τον κοινό Δημόσιο Υπάλληλο;  

 Ο Νοσηλευτής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας 

του, μπορεί να παραλληλισθεί  μόνο με τον Ιατρό. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο 

μοναδικός τρόπος να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας, ώστε να στραφούν οι νέοι στις Νοσηλευτικές σπουδές, 

εγκαταλείποντας τα κορεσμένα υγειονομικά επαγγέλματα. 

 

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 

 Για να αποκτήσει η χώρα μας ποσοτικά επαρκές και ποιοτικά κατάλληλο 

Νοσηλευτικό Δυναμικό είναι απαραίτητη η οικονομική αναβάθμιση του 

Επιστήμονα-Τεχνολόγου Νοσηλευτή του ΕΣΥ. 

 Το Ειδικό Μισθολόγιο Νοσηλευτών ΕΣΥ (πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ) είναι ο 

μοναδικός τρόπος οικονομικής αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας του νοσηλευτικού 

λειτουργήματος. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση σε σχέση με τους 

κοινούς Δημοσίους Υπαλλήλους, όπως έχει γίνει για τους Ιατρούς ΕΣΥ, για τους 

Στρατιωτικούς, τους Δικαστικούς κλπ. 

Πρέπει να τονίσουμε δύο (2) κρίσιμα ζητήματα: 

α) η πρότασή μας δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τους Φορολογούμενους 

– Ασφαλισμένους, διότι εξασφαλίζει την κατάργηση του άθλιου θεσμού των 

λεγόμενων «Αποκλειστικών Νοσοκόμων» και  

β) η πρότασή μας συνεπάγεται πρόσθετη προσφορά εξειδικευμένων 

νοσηλευτικών υπηρεσιών, με αντίστοιχη αμοιβή. 

 



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ε.Σ.Υ. 

 Προτείνουμε τη νομοθετική θέσπιση Ειδικού Μισθολογίου Νοσηλευτών ΕΣΥ 

με τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Ο Νοσηλευτής ΕΣΥ (κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ) εργάζεται σε πενθήμερο πρωινό 

ωράριο (από Δευτέρα μέχρι Κυριακή), οκτάωρης (8) διάρκειας. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η παρουσία όλου του νοσηλευτικού προσωπικού κατά τις 

«μάχιμες» πρωινές ώρες. Για την τακτική πρωινή εργασία του, ο Νοσηλευτής ΕΣΥ 

λαμβάνει μισθό με βάση το Ειδικό Μισθολόγιο Νοσηλευτών ΕΣΥ. 

β) Ο Νοσηλευτής ΕΣΥ υποχρεούται να πραγματοποιεί συγκεκριμένο αριθμό 

απογευματινών ή νυκτερινών ενεργών Εφημεριών στο Νοσοκομείο (πρόσθετη 

εργασία). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η παρουσία επαρκούς αριθμού 

εξειδικευμένων Νοσηλευτών στο πλευρό των ασθενών, καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις 

ημέρες του έτους. Έτσι, καθίσταται δυνατή η κατάργηση του περιττού και 

επικίνδυνου θεσμού των «Αποκλειστικών Νοσοκόμων» που υπάρχει μόνο στην 

Ελλάδα. Για την πρόσθετη (πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως) νυκτερινή ή 

απογευματινή εργασία του, ο Νοσηλευτής ΕΣΥ αμείβεται με την Αποζημίωση της 

Εφημερίας. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Με την εφαρμογή του Ειδικού Μισθολογίου και την Εφημερίας του 

Νοσηλευτή ΕΣΥ επέρχονται τα ακόλουθα ευεργετικά αποτελέσματα:  

1) Αντιμετωπίζεται βραχυπρόθεσμα η επικίνδυνη έλλειψη νοσηλευτικού 

προσωπικού στα δημόσια Νοσοκομεία, με την αμειβόμενη υπερεργασία του 

υπάρχοντος δυναμικού των Νοσηλευτών. 

2) Αποκτά ποιότητα η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, με την 

απομάκρυνση των ανειδίκευτων πρακτικών «Αποκλειστικών, η παρουσία των 

οποίων δεν προσφέρει τίποτα. 

3) Αντιμετωπίζεται μεσοπρόθεσμα το πρόβλημα της επάρκειας ειδικευμένου 

νοσηλευτικού προσωπικού, διότι το Νοσηλευτικό Επάγγελμα καθίσταται 

ελκυστικότερο για τους νέους. 

 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 Για την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων απαιτείται νομοθετική 

ρύθμιση. Προς τον σκοπό αυτό υποβάλλεται συνημμένα ένα πρώτο σχέδιο 

Νομοσχεδίου, το οποίο χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας και εμπλουτισμού, εφόσον η 

Πολιτική Ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. αποδεχθεί την υλοποίηση της προτεινόμενης 

νοσηλευτικής πολιτικής. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ Υ.Υ.Κ.Α. 

 Πάγιο αίτημα των πτυχιούχων Νοσηλευτών είναι η σύσταση ανεξάρτητης 

Διεύθυνσης Νοσηλευτικού Προσωπικού στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Υγείας (σήμερα υπάρχει Τμήμα Νοσηλευτικού Προσωπικού). 

Η Διεύθυνση μπορεί να αποτελείται από : 

α) τμήμα Νοσηλευτών  

β) τμήμα Βοηθητικού Νοσηλευτικού Προσωπικού 

Για τη σύσταση της Διεύθυνσης απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 

(τροποποίηση Οργανισμού Υ.Υ.Κ.Α.). 

 

 Παραμένουμε στη διάθεση της πολιτικής Ηγεσίας για κάθε πρόσθετη 

διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

Με τιμή  

για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 Ιωάννα Χαραντζά Αριστείδης Δάγλας 



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
Σύσταση Κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. και 
Εφαρμογή της Εφημερίας των Νοσηλευτών 

 

Άρθρο 1 
Σύσταση Κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. 

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Κλάδος Νοσηλευτών 
Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 

2. οι θέσεις του Κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. κατατάσσονται σε επτά(7) συνολικά βαθμούς ως 
ακολούθως: 
Νοσηλευτής Διευθυντής ΕΣΥ 
Νοσηλευτής Υποδιευθυντής ΕΣΥ 
Νοσηλευτής Τμηματάρχης ΕΣΥ 
Νοσηλευτής Α΄ ΕΣΥ 
Νοσηλευτής Β΄ ΕΣΥ 
Νοσηλευτής Γ΄ ΕΣΥ 
Νοσηλευτής Δ΄ ΕΣΥ 
 

3. Για τους Νοσηλευτές ΕΣΥ, κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Δ΄ και 
καταληκτικός ο βαθμός του Διευθυντή.  
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία είναι 
δυνατόν να απασχοληθούν οι Νοσηλευτές ΕΣΥ, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας 
τους, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄. 

4. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται: 
α) Για τους Νοσηλευτές ΕΣΥ κατηγορίας ΤΕ: 
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄: διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄ 
Από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄: επταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ 
Από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄: εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄ 
Από το βαθμό Α΄ στο βαθμό του Τμηματάρχη: πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Α΄. 
Από το βαθμό του Τμηματάρχη στο βαθμό του Υποδιευθυντή: πενταετής υπηρεσία στο 
βαθμό στο βαθμό του Τμηματάρχη. 
Από το βαθμό του Υποδιευθυντή στο βαθμό του Διευθυντή: τετραετής υπηρεσία στο βαθμό 
του Υποδιευθυντή. 
β) Για τους Νοσηλευτές ΕΣΥ κατηγορίας ΠΕ: 
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄: διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄ 
Από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄: πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ 
Από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄: εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄ 
Από το βαθμό Α΄ στο βαθμό του Τμηματάρχη: πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Α΄. 
Από το βαθμό του Τμηματάρχη στο βαθμό του Υποδιευθυντή: πενταετής υπηρεσία στο 
βαθμό στο βαθμό του Τμηματάρχη. 
Από το βαθμό του Υποδιευθυντή στο βαθμό του Διευθυντή: τετραετής υπηρεσία στο βαθμό 
του Υποδιευθυντή. 
γ) Για τους Νοσηλευτές ΕΣΥ, κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, κατόχους μεταπτυχιακού 
διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη 
βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος. Για τους κατόχους 
διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται 
συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο Νοσηλευτής ΕΣΥ κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροιστικά. Οι εν λόγω τίτλοι 
απαιτείται να είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν 
να απασχοληθούν οι Νοσηλευτές ΕΣΥ, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας 
τους. 



Άρθρο 2 
Τακτικό Ωράριο Εργασίας και Εφημερίας των Νοσηλευτών ΕΣΥ 

1. Οι Νοσηλευτές ΕΣΥ που υπηρετούν στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά 
Ιατρεία εργάζονται σε τακτικό πρωινό ωράριο διάρκειας οκτώ (8) ωρών ημερησίως, από 
τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, πέντε (5) ημέρες κάθε εβδομάδα, με έναρξη στις 
07:00 και λήξη στις 15:00. Σύμφωνα με τις ανάγκες επιμέρους τμημάτων ή μονάδων και 
κατά την κρίση των αντίστοιχων προϊσταμένων νοσηλευτών, το τακτικό πρωινό ωράριο 
μπορεί να τροποποιείται, με έναρξη μέχρι τις 08:00 και λήξη μέχρι τις 16:00. 

2. Οι Νοσηλευτές ΕΣΥ υποχρεούνται σε πρόσθετη ενεργό εφημερία μέσα στο 
Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο, για την κάλυψη της νοσηλευτικής 
φροντίδας των νοσηλευόμενων ασθενών και των επειγόντων περιστατικών. Η ενεργός 
εφημερία των Νοσηλευτών ΕΣΥ, είναι οκτάωρη και πραγματοποιείται σε απογευματινό 
(15:00-23:00) ή σε νυκτερινό (23:00-07:00) ωράριο, ως ακολούθως: 
α. Οι Νοσηλευτές ΕΣΥ με βαθμό Δ΄ και Γ΄ υποχρεούνται να πραγματοποιούν τέσσερις 
(4) ενεργείς οκτάωρες εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες τρεις (3) τουλάχιστον σε 
νυκτερινό ωράριο. Δύνανται όμως να πραγματοποιούν μέχρι οκτώ (8) ενεργείς 
εφημερίες μηνιαίως, εφόσον επιβάλλεται για την κάλυψη της νοσηλευτικής φροντίδας 
των ασθενών, κατά την κρίση των προϊσταμένων των νοσηλευτικών υπηρεσιών και 
εφόσον επιθυμούν. 
β. Οι Νοσηλευτές ΕΣΥ με βαθμό Β΄ και Α΄ υποχρεούνται να πραγματοποιούν τρεις (3) 
ενεργείς οκτάωρες εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες δύο (2) τουλάχιστον σε 
νυκτερινό ωράριο. Δύνανται όμως να πραγματοποιούν μέχρι επτά (7) ενεργείς 
εφημερίες μηνιαίως, με τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 2 α. 
γ) Οι Νοσηλευτές ΕΣΥ με βαθμό Τμηματάρχη υποχρεούνται να πραγματοποιούν δύο 
(2) ενεργείς οκτάωρες εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες μία (1) τουλάχιστον σε 
νυχτερινό ωράριο. Δύνανται όμως να πραγματοποιούν μέχρι έξη (6) ενεργείς εφημερίες 
μηνιαίως, με τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 2 α. 
δ) Οι Νοσηλευτές ΕΣΥ με βαθμό Υποδιευθυντή και Διευθυντή υποχρεούνται να 
πραγματοποιούν μία (1) ενεργό οκτάωρη εφημερία μηνιαίως. Δύνανται όμως να 
πραγματοποιούν μέχρι τέσσερις (4) ενεργείς εφημερίες μηνιαίως, με τις προϋποθέσεις 
της ανωτέρω παραγράφου 2 α. 

3. Κατά την εφημερία τους οι Νοσηλευτές ΕΣΥ ασχολούνται αποκλειστικά με τη 
νοσηλευτική φροντίδα των εσωτερικών ασθενών και των επειγόντων περιστατικών, 
ανεξαρτήτως βαθμού και της τυχόν ιδιότητάς τους ως προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων. Η εφημερία πραγματοποιείται είτε στο τμήμα ή μονάδα όπου οι Νοσηλευτές 
ΕΣΥ εργάζονται σε τακτικό πρωινό ωράριο, είτε σε άλλα τμήματα ή μονάδες, σύμφωνα 
με τις ανάγκες των ασθενών. 

4. Από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του θεσμού της εφημερίας των Νοσηλευτών 
ΕΣΥ απαγορεύεται η παρουσία στα Νοσοκομεία και η προσφορά υπηρεσιών προς τους 
ασθενείς, σε πρόσωπα που δεν συνδέονται με εργασιακή  σχέση με τα Νοσοκομεία 
ΕΣΥ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 3 
Ειδικό Μισθολόγιο των Νοσηλευτών ΕΣΥ 
 

1. Ο βασικός μισθός των Νοσηλευτών ΕΣΥ καθορίζεται ως εξής: 

Βαθμός  Κατηγορία ΤΕ Κατηγορία ΠΕ 
Νοσηλευτής Δ΄     €    900       €   1.000 
Νοσηλευτής Γ΄     € 1.050       €   1.150 
Νοσηλευτής Β΄     € 1.150       €   1.250 
Νοσηλευτής Α΄     € 1.250       €   1.350 
Νοσηλευτής Τμηματάρχης      € 1.350       €   1.450 
Νοσηλευτής Υποδιευθυντής     € 1.450       €   1.550 
Νοσηλευτής Διευθυντής      € 1.500       €   1.600 

 
2. Στους Νοσηλευτές ΕΣΥ, που είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου, καταβάλλεται Επίδομα 

Ειδικότητας ή Εξειδίκευσης, ανερχόμενο σε 150 ευρώ μηνιαίως. 
3. Στους Νοσηλευτές ΕΣΥ, καταβάλλεται Επίδομα Βιβλιοθήκης ανερχόμενο ετησίως μέχρι 

100 ευρώ, με την υποβολή των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς ιατρονοσηλευτικών 
συγγραμμάτων ή πληρωμής ετήσιας συνδρομής σε ιατρονοσηλευτικά περιοδικά. 

4. Στους Νοσηλευτές ΕΣΥ, καταβάλλονται όλα τα λοιπά επιδόματα που προβλέπονται για 
τους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ. 

 

Άρθρο 4 
Αποζημίωση Εφημερίας των Νοσηλευτών ΕΣΥ 

1. Στους Νοσηλευτές ΕΣΥ καταβάλλεται αποζημίωση για την πραγματοποίηση ενεργού 
εφημερίας, ως εξής: 
 

 

 Στις παραπάνω αποζημιώσεις διενεργούνται οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις 
 

(Διευκρινιστική Σημείωση: για λόγους σύγκρισης, σημειώνεται ότι η Ενεργός Εφημερία των Ιατρών ΕΣΥ αμείβεται σήμερα 
ως εξής: Ειδικευόμενος και Επιμελητής Β΄, καθημερινή 140 ευρώ, αργία 206 ευρώ. Επιμελητής Α΄, καθημερινή 165 ευρώ, 
αργία 260 ευρώ. Εξάλλου, το ημερομίσθιο των «Αποκλειστικών» για 8ωρη εργασία κατά το 2006 ήταν: για νυκτερινό ωράριο 
καθημερινής 56 ευρώ και για νυκτερινό ωράριο Σαββατοκύριακου ή Αργιών 90 ευρώ.) 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΕΣΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ) ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
8ωρης ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  
Α’ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  
Β’ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  
Γ’ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  
Δ’ 

Απόγευμα Καθημερινής 
(15-23) € 85 € 80 € 75 € 70 € 65 € 60 € 55 

Νύκτα 
 Καθημερινής (23-07) €105 € 100 € 95 € 90 € 85 € 80 € 75 

Απόγευμα  
Σαβ-Κυρ.-Αργιών(15-23) €95 € 90 € 85 € 80 € 75 € 70 € 65 

Νύκτα  
Σαβ-Κυρ.-Αργιών(23-07) €115 € 110 € 105 € 100 € 95 € 90 € 85 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΕΣΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ) ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
8ωρης ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
Α’ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
Β’ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
Γ’ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
Δ’ 

Απόγευμα Καθημερινής 
(15-23) € 90 € 85 € 80 € 75 € 70 € 65 € 60 

Νύκτα 
 Καθημερινής (23-07) €110 € 105 € 100 € 95 € 90 € 85 € 80 

Απόγευμα  
Σαβ-Κυρ.-Αργιών(15-23) €100 € 95 € 90 € 85 € 80 € 75 € 70 

Νύκτα  
Σαβ-Κυρ.-Αργιών(23-07) €120 € 115 € 110 € 105 € 100 € 95 € 90 



Άρθρο 5 
Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Οι υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις Νοσηλευτικής, κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, στα 
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του ΕΣΥ, κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εντάσσονται κατά προτεραιότητα σε θέσεις Νοσηλευτών 
ΕΣΥ, κατά βαθμό, ως εξής: 
α. στο βαθμό Νοσηλευτή Διευθυντή ΕΣΥ 

- Νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος για είκοσι επτά (27) συμπληρωμένα έτη,  

- Νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος για τριάντα (30) συμπληρωμένα έτη. 

          β. στο βαθμό Νοσηλευτή Υποδιευθυντή ΕΣΥ 
- Νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος για είκοσι τρία (23) συμπληρωμένα έτη,  
- Νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του 

νοσηλευτικού  επαγγέλματος για είκοσι πέντε (25) συμπληρωμένα έτη. 
          γ. στο βαθμό Νοσηλευτή Τμηματάρχη ΕΣΥ  

- νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος για δέκα οκτώ (18) συμπληρωμένα έτη,  

- νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος για είκοσι (20) συμπληρωμένα έτη. 

         δ. στο βαθμό Νοσηλευτή Α΄ ΕΣΥ 
- νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος για δεκατρία (13) συμπληρωμένα έτη,  
- νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος για δεκαπέντε (15) συμπληρωμένα έτη. 
   ε. στο βαθμό Νοσηλευτή Β΄ ΕΣΥ 

- νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος για επτά (7) συμπληρωμένα έτη,  

- νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος για εννέα (9) συμπληρωμένα έτη. 

 
         στ. στο βαθμό Νοσηλευτή Γ΄ ΕΣΥ 

- νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος για δύο (2) συμπληρωμένα έτη,  

- νοσηλευτές κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, με άσκηση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος για δύο (2) συμπληρωμένα έτη. 

 
         ζ.  στο βαθμό Νοσηλευτή Δ΄ ΕΣΥ 

- όλοι οι υπηρετούντες Νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με άσκηση του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών.  

 
 

2. Για τους παραπάνω υπηρετούντες Νοσηλευτές ο αναγκαίος χρόνος άσκησης του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος, για την ένταξή τους σε κάθε βαθμό, μειώνεται κατά ένα (1) 
έτος αν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον 
έτους, και κατά δύο (2) έτη αν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  
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