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Η πειθαρχικό ευθύνη του νοςηλευτό ςτο δημόςιο και 
ιδιωτικό τομϋα



Ο προβληματιςμόσ ςχετικϊ με τη νομικό θεμελύωςη τησ 
νοςηλευτικόσ ευθύνησ εύναι νϋοσ και ςχετύζεται με τισ πρόςφατεσ 
νομοθετικϋσ παρεμβϊςεισ ςτο χώρο τησ νοςηλευτικόσ επιςτόμησ: 

«Η αναβϊθμιςη του νοςηλευτικού επαγγϋλματοσ 

(ν. 2071/1992) και των νοςηλευτικών ςπουδών (ν. 2916/2001), ο

κώδικασ νοςηλευτικόσ δεοντολογύασ (π.δ. 216/2001) κατϊ τα

πρότυπα επαγγελμϊτων που παραδοςιακϊ απολαύουν

αυξημϋνου κοινωνικού κύρουσ, η θεμελύωςη τησ δυνατότητασ

ϊςκηςησ ελεύθερου νοςηλευτικού επαγγϋλματοσ (ν. 3235/2004),

αποτελούν πρωτοβουλύεσ που μαρτυρούν το μϋλημα του νομοθϋτη

για τυπικό και ουςιαςτικό αναβϊθμιςη του κλϊδου ςτη χώρα».



Επϊγγελμα εύναι κϊθε αμειβόμενη και ςυςτηματικϊ
αςκούμενη δραςτηριότητα προςώπου

Επαγγελματύασ εύναι ο αςκών επϊγγελμα, αμειβόμενοσ
κατϊ πρϊξη ό κατϊ ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα

Εξ οριςμού προκύπτει, ότι όταν μιλούμε για επϊγγελμα
θα πρϋπει να υπϊρχουν τϋςςερα βαςικϊ ςτοιχεύα:



1. υγκεκριμϋνα ϋργα 
(πρϊξεισ).

2.Η ςυγκεκριμϋνη 
δραςτηριότητα να 
αςκεύται ςυςτηματικϊ 
και κατϊ τρόπο ςυνεχό .

3.Να υπϊρχει 
ςυγκεκριμϋνο πρόςωπο 
επαγγελματύα αλλϊ και 
εξυπηρετούμενου

4.Να υπϊρχει αμοιβό.



Η νοςηλευτικό εύναι επϊγγελμα 

ανθρωπιςτικό, αναγνωριζόμενο 

ωσ επιςτημονικό

Έχει το δικό τησ γνωςτικό 

αντικεύμενο

Σα δικϊ τησ θεωρητικϊ μοντϋλα, 

τη δικό τησ ϋρευνα

Απαιτεύ υψηλό ςυναύςθηςη 

ευθύνησ διότι μπορεύ να αςκηθεύ 

επικύνδυνα και επομϋνωσ πρϋπει 

να διϋπεται από νομοθεςύα που 

να προςτατεύει το δημόςιο 

ςυμφϋρον αλλϊ και τουσ ύδιουσ 

τουσ επαγγελματύεσ



Εύναι η ϊςκηςη επαγγϋλματοσ με τρόπο 
λειτουργικό.

Προώποθϋτει οργανωμϋνη δημόςια υπηρεςύα και 
υπαλληλικό ιδιότητα επαγγελματύα.

Η νοςηλευτικό αςκεύται ςαν λειτούργημα ςε 
οργανωμϋνεσ μονϊδεσ υγεύασ.

Σο 2004, ιδρύθηκε η Ε.Ν.Ε ςτο οπούο όλοι οι 
νοςηλευτϋσ εγγρϊφονται υποχρεωτικϊ, αςκεύ 
προςταςύα ςτουσ νοςηλευτϋσ, κϊνει ϋλεγχο του 
επαγγϋλματοσ και εκπροςωπεύ επύςημα το 
επϊγγελμα ςτα ςυμβουλευτικϊ κϋντρα αλλϊ και 
ςτα κϋντρα αποφϊςεων .



Εύναι ότι δικαιούται κανεύσ κατϊ νόμο.

Η αναγνώριςη επαγγελματικών δικαιωμϊτων με
διατϊξεισ νόμου δύνει την δυνατότητα δικαςτικόσ
διεκδύκηςησ μϋςα ςτα πλαύςια του επαγγϋλματοσ.

Αυτϊ διατυπώνονται από την Πολιτεύα ςτουσ νόμουσ
τησ.

Σο νοςηλευτικό επϊγγελμα ϋχει υποχρεώςεισ και
καθόκοντα νομοθετημϋνα από το 1989 .



Εύναι ότι οφεύλει κανεύσ να πρϊξει.

Επιβαλλόμενη από το νόμο και την ηθικό.

Η ϋννοια καθόκον ανϊγεται περιςςότερο ςτην
γενικότερη ςυμπεριφορϊ του επαγγελματύα.

τα επαγγϋλματα εφαρμογών, όπου προβλϋπονται
ςυγκεκριμϋνεσ πρϊξεισ-τεχνικϋσ, ο επαγγελματύασ ϋχει
δικαύωμα να τισ εκτελϋςει ςύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την επιςτόμη

Για να υπϊρχει καθόκον πρϋπει να υπϊρχει πρωτύςτωσ
δικαύωμα

Γενικϊ, μιλϊμε για καθόκοντα μϋςα ςτισ οργανωμϋνεσ
υπηρεςύεσ και μϋςα ςτα πλαύςια ςυγκεκριμϋνησ
λειτουργικόσ ιεραρχύασ ευθυνών



Εύναι κϊθε παρϊβαςη εργαςιακού καθόκοντοσ που 
ςυντελεύται με υπαύτια πρϊξη (πρϊξη δηλαδό που 
τελεύται με δόλο ό από αμϋλεια) ό υπαύτια παρϊλειψη 
του εργαζομϋνου και μπορεύ να καταλογιςτεύ ςε 
αυτόν.

Σα πειθαρχικϊ όργανα επιβϊλλουν ποινϋσ.

Ο Τπαλληλικόσ Κώδικασ (νόμοσ 4057/2012) ρυθμύζει 
όλα τα ςχετικϊ με αυτό ζητόματα.

Ο ιδιωτικόσ τομϋασ, εϊν και εφόςον επιθυμεύ να 
εφαρμόςει πειθαρχικϋσ διατϊξεισ, εφαρμόζει αυτϋσ 
του νόμου 3789/1957 “περύ τροποποιόςεωσ και 
ςυμπληρώςεωσ ενύων διατϊξεων τησ εργατικόσ 
νομοθεςύασ”.



Πειθαρχικό ποινό υπϋχει πϊντοτε ο δημόςιοσ 
υπϊλληλοσ και οποιοδόποτε πρόςωπο υπϊγεται ςε 
δημόςιο οργανιςμό.

Για να υπϋχει όμωσ αντύςτοιχη ευθύνη ο εργαζόμενοσ 
ςτον ιδιωτικό τομϋα, πρϋπει η επιχεύρηςη να ϋχει 
προβλϋψει την εφαρμογό πειθαρχικών διατϊξεων 
ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργύασ. 

Για τουσ ελεύθερουσ επαγγελματύεσ, οι οπούοι 
κατϋχουν ϋμμιςθη θϋςη ςτον ιδιωτικό τομϋα (γιατρού, 
νοςηλευτϋσ) αυτού υπϋχουν πϊντοτε πειθαρχικό 
ευθύνη ϋναντι του οικεύου επαγγελματικού ςυλλόγου 
τουσ (ιατρικού, ΕΝΕ).



η παρϊβαςη καθόκοντοσ κατϊ τον ποινικό κώδικα ό 
ϊλλουσ ειδικούσ ποινικούσ νόμουσ

η αδικαιολόγητη αποχό από την εκτϋλεςη των 
καθηκόντων

η ϊρνηςη εκτϋλεςησ υπηρεςύασ

η αμϋλεια και η ατελόσ ό μη ϋγκαιρη εκπλόρωςη του 
καθόκοντοσ

η παρϊβαςη τησ υποχρϋωςησ εχεμύθειασ

η ϊςκηςη κριτικόσ των πρϊξεων τησ προώςταμϋνησ 
αρχόσ που γύνεται δημόςια, γραπτϊ ό προφορικϊ

η παροχό εργαςύασ ό η εκτϋλεςη ϋργου με αμοιβό 
χωρύσ προηγούμενη ϊδεια τησ υπηρεςύασ



η αδικαιολόγητη ϊρνηςη προςϋλευςησ για ιατρικό 
εξϋταςη

η ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ προσ τουσ πολύτεσ, η 
αδικαιολόγητη μη εξυπηρϋτηςη τουσ και η μη 
ϋγκαιρη διεκπεραύωςη των υποθϋςεων τουσ

η αδικαιολόγητη προτύμηςη νεότερων υποθϋςεων 
με παραμϋληςη παλαιοτϋρων 

η αποδοχό οποιαςδόποτε υλικόσ εύνοιασ ό 
ανταλλϊγματοσ που προϋρχεται από πρόςωπο του 
οπούου τισ υποθϋςεισ χειρύζεται ο υπϊλληλοσ

η φθορϊ λόγω αςυνόθιςτησ χρόςησ, η εγκατϊλειψη 
ό η παρϊνομη χρόςη πρϊγματοσ, το οπούο ανόκει 
ςτην υπηρεςύα



η ϋγγραφη επύπληξη
το πρόςτιμο, που μπορεύ να ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των 
αποδοχών 12  μηνών
η ςτϋρηςη του δικαιώματοσ για προαγωγό από ϋνα ϋωσ 
πϋντε ϋτη
η ςτϋρηςη του δικαιώματοσ ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα 
επιλογόσ προώςταμϋνου οργανικόσ μονϊδασ οποιουδόποτε 
επιπϋδου από ϋνα (1) ϋωσ (5) πϋντε ϋτη
Η αφαύρεςη τησ ϊςκηςησ των καθηκόντων προώςταμϋνου 
οργανικόσ μονϊδασ οποιουδόποτε επιπϋδου για την θητεύα 
ό το υπόλοιπο τησ
ο υποβιβαςμόσ κατϊ  δύο (2)  βαθμούσ
η προςωρινό παύςη από τρεισ ϋωσ δώδεκα μόνεσ με πλόρη 
ςτϋρηςη των αποδοχών
η οριςτικό παύςη , δηλαδό η απόλυςη από την υπηρεςύα



πρϊξεισ με τισ οπούεσ εκδηλώνεται ϊρνηςη αναγνώριςησ του 
υντϊγματοσ ό ϋλλειψη αφοςύωςησ ςτην πατρύδα και τη 
Δημοκρατύα
παρϊβαςη καθόκοντοσ κατϊ τον ποινικό κώδικα
αποδοχό οποιαςδόποτε υλικόσ εύνοιασ ό ανταλλϊγματοσ 
αναξιοπρεπόσ ό ανϊξια για υπϊλληλο διαγωγό
η παραβύαςη απορρότων τησ υπηρεςύασ 
η αδικαιολόγητη αποχό από την εκτϋλεςη των υπηρεςιακών 
καθηκόντων πϊνω από 22 εργϊςιμεσ ημϋρεσ ςυνεχώσ ό πϊνω από 
30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ ςε διϊςτημα ενόσ ϋτουσ
εξαιρετικϊ ςοβαρό απεύθεια
εμμονό ςτην ϊρνηςη προςϋλευςησ για εξϋταςη από υγειονομικό 
επιτροπό
κατϊργηςη τησ αποκλειςτικόσ  απαρύθμηςησ των παραπτωμϊτων  
για  τα οπούα  επιβϊλετε η ποινό τησ οριςτικόσ απόλυςησ, με 
δυνατότητα επιβολόσ και πρόςθετων διοικητικών κυρώςεων από 
3.000 ϋωσ 30.000 ευρώ , καθώσ και από 10.000 ϋωσ 100.000 ευρώ, 
όταν επιβϊλλεται η πειθαρχικό ποινό τησ οριςτικόσ παύςησ και 
πρόκειται για  παραπτώματα   ςυγκεκριμϋνων περιπτώςεων που 
ςχετύζονται με οικονομικό αντικεύμενο. 



ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ  

ΟΡΓΑΝΑ

α) οι πειθαρχικώσ προώςτϊμενού τουσ,

β) το διοικητικό ςυμβούλιο νομικού προςώπου 
δημοςύου δικαύου για τουσ υπαλλόλουσ του 
νομικού προςώπου,

γ) το πειθαρχικό ςυμβούλιο του οικεύου φορϋα,

δ) το πειθαρχικό ςυμβούλιο του Τπουργεύου 
Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ 
Διακυβϋρνηςησ για τισ περιπτώςεισ τησ 
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 117 του παρόντοσ 
νόμου.

ε) το Δευτεροβϊθμιο Πειθαρχικό υμβούλιο,

ςτ) ο Γενικόσ Επιθεωρητόσ Δημόςιασ 
Διούκηςησ,

ζ), το διοικητικό εφετεύο και

η) το υμβούλιο τησ Επικρατεύασ.



Η δύωξη και η 
τιμωρύα των 
πειθαρχικών 
παραπτωμϊτων 
αποτελεύ καθόκον 
των πειθαρχικών 
οργϊνων.

Η παρϊβαςη του 
καθόκοντοσ 
αυτού ςυνιςτϊ 
επύςησ 
πειθαρχικό 
παρϊπτωμα .

Αν το πειθαρχικό 
όργανο 
αποφαςύςει να 
μην αςκόςει 
δύωξη, εύναι 
υποχρεωμϋνο να 
ενημερώςει, με 
αιτιολογημϋνη 
ϋκθεςη, το 
προώςτϊμενο του .



Ο Διοικητόσ  του νοςοκομεύου, μπορεύ 
να επιβϊλλει τισ ποινϋσ τησ επύπληξησ 
και του προςτύμου μϋχρι το όμιςυ των 
μηνιαύων αποδοχών. 

Σο Διοικητικό υμβούλιο του 
νοςοκομεύου, μπορεύ να επιβϊλουν τισ 
ποινϋσ τησ ϋγγραφησ επύπληξησ και του 
προςτύμου ϋωσ και τισ αποδοχϋσ τριών 
(3) μηνών.

Ο Διοικητόσ τησ Τγειονομικόσ 
Περιφϋρειασ (ΤΠΕ) μπορεύ να 
επιβϊλλει τισ ποινϋσ τησ επύπληξησ και 
του προςτύμου μϋχρι το όμιςυ των 
μηνιαύων αποδοχών.

Η πειθαρχική 

νοσηλευτική 

ευθύνη στο 

Δημόσιο 

τομέα.



Η πειθαρχικό 
νοςηλευτικό ευθύνη ςτον 
Ιδιωτικό τομϋα

Κϊθε εργαζόμενοσ ςτον 
ιδιωτικό τομϋα, ϊρα και 
νοςηλευτόσ, ο οπούοσ 
παραβαύνει τα καθόκοντα του 
μπορεύ να του καταλογιςτεύ 
πειθαρχικό παρϊπτωμα

Για να υπϋχει πειθαρχικό 
ευθύνη πρϋπει ο κανονιςμόσ 
τησ επιχεύρηςησ ςτην οπούα 
εργϊζεται να περιλαμβϊνει 
πειθαρχικϋσ διατϊξεισ



Προώποθϋτει:

Σην ύπαρξη κανονιςμού 
εργαςύασ, που δεν εύναι 
υποχρεωτικόσ αφού ςύμφωνα με 
τον νόμο 3789/1957 μόνο οι 
επιχειρόςεισ που απαςχολούν 
προςωπικό ϊνω των 70 ατόμων 
πρϋπει να ϋχουν κανονιςμό 
εργαςύασ

Ο κανονιςμόσ εργαςύασ να 
περιλαμβϊνει πειθαρχικϋσ 
διατϊξεισ



1. η επύπληξη (προφορικό ό γραπτό)
2. το πρόςτιμο.
3. η υποχρεωτικό αποχό από την εργαςύα (προςωρινό

ό απόλυςη).
Σο πρόςτιμο δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 25% του
ημερόςιου μιςθού ό του ημερομιςθύου.
Σα ποςϊ των προςτύμων περιϋρχονται ςτην
Εργατικό Εςτύα.
Η ποινό τησ προςωρινόσ απόλυςησ δεν μπορεύ να
υπερβαύνει τισ 10 ημϋρεσ κϊθε ημερολογιακού
ϋτουσ.
Ωσ προώπόθεςη τύθεται η διϊπραξη ςοβαρών
πειθαρχικών παραπτωμϊτων.



 Η Νοςηλευτικό εύναι ϋνα επϊγγελμα υπεύθυνο καθώσ 
οι δραςτηριότητεσ τησ διαχειρύζονται το ϋννομο αγαθό 
τησ υγεύασ .Η θεςμικό κατοχύρωςη τησ νοςηλευτικόσ 
επιςτόμησ και η αναβϊθμιςη του νοςηλευτικού 
επαγγϋλματοσ  εύναι φυςικό να εγεύρει το ζότημα τησ 
αντύςτοιχησ ευθύνησ κατϊ την ενϊςκηςό του. 

 Η Νοςηλευτικό ωσ επιςτημονικόσ και επαγγελματικόσ 
κλϊδοσ γνωρύζει τα τελευταύα χρόνια ραγδαύεσ 
θεςμικϋσ εξελύξεισ με τη μορφό νομοθετικών 
ρυθμύςεων ό μεταρρυθμύςεων . Έτςι αντανακλϊται το 
μϋλημα τησ Πολιτεύασ  για την αναβϊθμιςη και την 
βελτύωςη των παροχών υγεύασ ςτον Έλληνα αςθενό .



 Οι Νοςηλευτϋσ ωσ επαγγελματύεσ υγεύασ 
θα πρϋπει να τεκμηριώνουν με προςοχό  
τισ ενϋργειεσ τουσ και να ςυμμετϋχουν 
ςτην πρόληψη καταχρηςτικών 
πρακτικών, να λειτουργούν ςτα πλαύςια 
των ικανοτότων τουσ,

αναγνωρύζοντασ τισ δυνητικϋσ   
πειθαρχικϋσ ευθύνεσ που μπορεύ να 
επιφϋρουν οι πρϊξεισ τουσ .
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