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ΘΕΜΑ: «Διαβιβαστικό εγγράφων» 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω έγγραφα προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε 

για τις δικές σας ενέργειες, όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες. 

α. Ενημέρωση για την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το ερώτημα την άσκηση του 

επαγγέλματος του νοσηλευτή και της υποχρέωσης εγγραφής των 

νοσηλευτών. Λόγω της σύστασης σε ΝΠΔΔ και της αντίστοιχης φύσης της 

ΕΝΕ με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, με την απόφαση αυτή 

ανοίγει ο δρόμος για την πειθαρχική δίωξη όλων εκείνων των δημοσίων 

υπαλλήλων, οι οποίοι καίτοι υποχρεούνται σε εγγραφή στον οικείο 

επαγγελματικό σύλλογό τους, αμελούν να την ενεργήσουν, μη 

καταβάλλοντας, παράλληλα, και την οφειλόμενη ετήσια συνδρομή τους.          

β. Η εγκύκλιος του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935/24-04-2019, περί υποχρεωτικής εγγραφής των 

φυσικοθεραπευτών στον ΠΣΦ. 

γ. Πρότυπο εγγράφου περί υποχρεωτικής εγγραφής των φυσικοθεραπευτών 

στον ΠΣΦ το οποίο απευθύνεται προς την αρμόδια ΥΠΕ, τους Δήμους, τα 

νοσηλευτικά ιδρύματα, τους φορείς Ά βάθμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, 
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καθώς και σε κάθε άλλο φορέα ή δομή στην οποία απασχολούνται 

φυσικοθεραπευτές με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  

  

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, 

αναφορικά με την υποχρεωτική εγγραφή των φυσικοθεραπευτών στον ΠΣΦ. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ               ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΝΠΔΔ 

 

 Στις 04-01-2022 δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. 13/2022 Απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επιβεβαιώνεται με τον πλέον 

πανηγυρικό τρόπο η υποχρέωση εγγραφής όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτών στα 

μητρώα του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Ένωση 

Νοσηλευτών Ελλάδος».  

 Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση εκκινεί με την πειθαρχική δίωξη που άσκησαν 

τα αρμόδια όργανα της ΕΝΕ σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου – νοσηλεύτριας, η οποία 

αρνούνταν να εγγραφεί στα μητρώα της ΕΝΕ. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο της επέβαλε την πειθαρχική ποινή του προστίμου ύψους πεντακοσίων 

(500) ευρώ, ενώ η ως άνω πειθαρχική απόφαση επικυρώθηκε και από το Ανώτατο 

(δευτεροβάθμιο) Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΝΕ, στο οποίο προσέφυγε η εν λόγω 

νοσηλεύτρια.  

 Εν συνεχεία η νοσηλεύτρια άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών για την ακύρωση της επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής, 

επικαλούμενη κυρίως το περιεχόμενο της υπ’αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότησης του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

 Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι νομικοί κύκλοι, ήδη από τον χρόνο 

έκδοσης της ως άνω Γνωμοδότησης, επεσήμαναν τον contra legem χαρακτήρα της, 

ήτοι την πλήρη αντίθεσή της με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το μέρος που 

υποστήριζε, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δήθεν δεν βαρύνονται με την υποχρέωση 

εγγραφής στα μητρώα των οικείων νπδδ σωματειακού χαρακτήρα, ενώ η μη εγγραφή 

τους δεν συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη τους. 

 Το σκεπτικό της Γνωμοδότησης αυτής κατέπεσε ολοσχερώς με την 

προαναφερθείσα υπ’αριθμ. 13/2022 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

 Ειδικότερα το Δικαστήριο αναφέρει, ότι η σύσταση της ΕΝΕ έλαβε χώρα 

προκειμένου να οργανωθεί ο επαγγελματικός κλάδος των νοσηλευτών κατά το 

πρότυπο των επαγγελματικών κλάδων των δικηγόρων και των ιατρών, με σκοπό την 

περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωμάτων των νοσηλευτών και τον περιορισμό 

της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Προς τούτο ο νομοθέτης έκρινε, 

ότι στα μητρώα της ΕΝΕ εγγράφονται υποχρεωτικώς όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα 

του νοσηλευτή. 
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 Και το Δικαστήριο συνεχίζει αναφέροντας, ότι ο σκοπός του νομοθέτη είναι η 

εγγραφή όλων των νοσηλευτών χωρίς διακρίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ήτοι χωρίς να ενδιαφέρει εάν οι νοσηλευτές εργάζονται 

με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ως 

αυτοαπασχολούμενοι. 

 Εξάλλου, επειδή ο νομοθέτης πρόκρινε την σημασία της έγκαιρης εγγραφής 

των νοσηλευτών στα μητρώα της ΕΝΕ, συνδέοντας αυτήν με την άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος, η μη εγγραφή της προσφεύγουσας νοσηλεύτριας στην ΕΝΕ και η μη 

απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της ΕΝΕ ουδόλως αναιρεί την πειθαρχική 

εξουσία των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων της ΕΝΕ. 

 Τέλος, το Δικαστήριο δέχεται, ότι δεδομένου η υποχρέωση εγγραφής στο 

μητρώο της ΕΝΕ είναι διαρκής, ήτοι αφορά όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

ένας νοσηλευτής ασκεί το επάγγελμα αυτό, το σχετικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη 

εγγραφής αποτελεί διαρκή πειθαρχική παράβαση, ήτοι παράλειψη που αποτελεί 

εκδήλωση και συνέχεια (εξακολούθηση) του ίδιου πειθαρχικού παραπτώματος, για 

την οποία ο χρόνος παραγραφής δεν μπορεί να εκκινήσει πριν από την συντέλεση της 

συνιστώσας το οικείο πειθαρχικό παράπτωμα τελευταίας παραλείψεως. Με άλλα 

λόγια η παραγραφή εκκινεί μόνον από τον χρόνο εγγραφής στο μητρώο της ΕΝΕ. 

 Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση είναι εξαιρετικά σημαντική, δοθέντος ότι 

επιβεβαιώνει την υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα των νπδδ σωματειακής φύσης 

όλων των επαγγελματιών, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας τους. Πρόκειται, 

δηλαδή, για μια υποχρέωση που καταλαμβάνει αναμφίβολα και τους δημοσίους 

υπαλλήλους, καταρριπτομένου πλήρως του σκεπτικού της υπ’αριθμ. 107/2009 

Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

 Επιπλέον επιβεβαιώνεται η πειθαρχική ευθύνη ακόμη και των προσώπων 

εκείνων, που ουδέποτε ενεγράφησαν στο οικείο μητρώο και ουδέποτε απέκτησαν την 

ιδιότητα του μέλους, θεωρώντας ότι κατ’αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν τον πειθαρχικό 

έλεγχο.  

 Συμπερασματικά, με την ως άνω δικαστική απόφαση είναι εφικτή η 

πειθαρχική δίωξη όλων εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι καίτοι 

υποχρεούνται σε εγγραφή στον οικείο επαγγελματικό σύλλογό τους, αμελούν να την 

ενεργήσουν, μη καταβάλλοντας, παράλληλα, και την οφειλόμενη ετήσια συνδρομή 

τους.  
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Είναι αυτονόητο ότι οι περιγραφόμενες συνέπειες που απορρέουν από την άρνηση 

εγγραφής σε ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής ισχύουν και για τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Φυσικοθεραπευτών.   

Τέλος θυμίζουμε ότι στις 24/4/2019 είχε εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αναφέρει ότι ΄΄η εγγραφή στον Π.Σ.Φ. 

και η προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωσης ανανέωσης, αποτελεί προϋπόθεση 

για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή΄΄  και επιβάλλει  στις 

Διευθύνσεις 

Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων,  όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι πιο συγκεκριμένα καταλαμβάνουν θέση 

κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπείας (μόνιμες θέσεις, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, 

Κοινωφελής εργασία μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου 

Παιδείας κ.α.), να ενημερώσουν τους ανωτέρω υπαλλήλους, για την υποχρέωση 

προσκόμισης Βεβαίωσης εγγραφής τους στα ΝΠΔΔ Πανελλήνιος Σύλλογος 

Φυσικοθεραπευτών. 
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                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

Ταχ. Δ/νση:  Βασ. Σοφίας 15

                       106 74 Αθήνα

Πληρ: Γ. Μπάκας 

Τηλ.: 213-1313.203

e-mail: g.bakas@ydmed.gov.gr

             hrd@ydmed.gov.gr

  

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

 Α.Π: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935

                                         

Αποστολή  με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ΠΡΟΣ : 

1.Όλα τα Υπουργεία, 

Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού

2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 

Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 

3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 

Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 

Κράτους  

Θέμα: Βεβαίωση εγγραφής των Φυσικοθεραπευτών στο Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» και των 

Νοσηλευτών στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ένωση Νοσηλευτών 

Ελλάδος»

   

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ), συσταθείς 

δυνάμει των διατάξεων του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄/ 01.08.2007), αποτελεί τον 

επίσημο επαγγελματικό σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης 

της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα του, κατά το πρότυπο των δικηγορικών, 

ιατρικών και λοιπών συλλόγων – Ν.Π.Δ.Δ σωματειακής φύσεως.

 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προαναφερθέντος νόμου, αναφέρονται τα 

κάτωθι: «Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές: α) της 

Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς 

Παύλος», β) των πρώην Φυσικοθεραπευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, γ) των τμημάτων 

φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών υγείας − πρόνοιας των Τεχνολογικών 
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INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.05.02 12:53:30
EEST
Reason:
Location: Athens



2

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ φυσικοθεραπευτές, 

υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.» ενώ 

στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Όσοι κατά τις διατάξεις του 

Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του 

φυσικοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.»

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3599/2007 αναφέρεται: «Στα 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας άσκησης φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες, οι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να 

συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του 

Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή 

κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε φυσικοθεραπευτή στο 

Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανήκει.», και στην παρ. 4: «Σε περίπτωση 

προσωρινής ή οριστικής διαγραφής φυσικοθεραπευτή από το Σύλλογο, αναστέλλεται 

αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως 

ανακαλείται.».

Κατά συνέπεια, η εγγραφή στον Π.Σ.Φ. και η προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής ή 

βεβαίωσης ανανέωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή, όπως ρητά αναφέρεται και στην παρ. 2 περ. β) του άρθρου 17 του 

ν.3599/2007 «…Φυσικοθεραπευτής μη εγγραφόμενος στο Σύλλογο εντός έτους από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος στερείται του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος.»

Η  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του ν. 

3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄/16.07.2004) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

σωματειακής μορφής και έκτοτε λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των 

νοσηλευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής τους στα μητρώα 

της. 

Ειδικότερα σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του 

ν. 3252/2004, «Τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι 

απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) 

Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, 

ΑΔΑ: ΨΑΜΧ465ΧΘΨ-ΛΙ4
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αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην 

Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των 

οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών 

σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στ) Σχολής Αξιωματικών 

Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων», ενώ σύμφωνα με 

την αμέσως επόμενη παράγραφο, «Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, 

υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν.3252/2004, «Για την 

έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας άσκησης του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των 

δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.», 

ενώ σύμφωνα με την παρ.2, «Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια άσκησης 

επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα». 

Άπαντα τα ανωτέρω αποτυπώνονται εν πολλοίς και στην υπ’αριθμ. 

1488/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου αναφέρεται, ότι «Από το 

συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του ν.3919/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 31 

του ν.3252/2004 συνάγεται ότι από το οριζόμενο στο άρθρο 3 του ν.3919/2011 χρονικό 

σημείο καταργήθηκε η υποχρέωση λήψεως προηγούμενης διοικητικής αδείας για την 

άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή – νοσηλεύτριας, τα δε ενδιαφερόμενα για την 

άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος πρόσωπα υποβάλλουν αναγγελία ενάρξεως 

ασκήσεως επαγγέλματος στην αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, και από την βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε.». 

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος περί της υποχρέωσης, την οποία υπέχουν όλες οι 

κατηγορίες πτυχιούχων νοσηλευτών, για την εγγραφή τους στην Ε.Ν.Ε., η οποία, ως 

επαγγελματική οργάνωση των νοσηλευτών με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου, αποτελεί φορέα δημόσιας εξουσίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος, μεταξύ 

άλλων, και με την αρμοδιότητα ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του για 

τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί νοσηλευτών, καθώς και του 

Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
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Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται πλήρως και από την πλέον πρόσφατη 

υπ’αριθμ. 497/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ΠΔ 

50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄/05.03.2001), όπως ισχύει, «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» προβλέπεται ότι : «Για όσες ειδικότητες 

απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, 

απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε οι Διευθύνσεις 

Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων σας, όπου υπηρετούν με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας αφενός Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι πιο συγκεκριμένα 

καταλαμβάνουν θέση κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπείας (μόνιμες θέσεις , ΙΔΟΧ, 

ΙΔΑΧ, Κοινωφελής εργασία μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του 

Υπουργείου Παιδείας κ.α.) και αφετέρου Νοσηλευτές κάθε κατηγορίας εκπαίδευσης, να 

ενημερώσουν τους ανωτέρω υπαλλήλους, για την υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης 

εγγραφής τους στα ΝΠΔΔ Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και Ένωση 

Νοσηλευτών Ελλάδος αντίστοιχα.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους κατωτέρω 

φορείς, ως εξής:

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Ιστοσελίδα: https://www.psf.org.gr/

Ταχ. Δνση: Λ. Αλεξάνδρας 34, 11473, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210-8213905/210-8213334 

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Ιστοσελίδα: http://enne.gr/

Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας 47, 10676 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210-3648044/210-3448048 

            

O Γενικός Γραμματέας

Γρηγόρης Θεοδωράκης
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Εσωτερική Διανομή 

(Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

- Γραφείο  Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης   

(σχετ. έγγραφο αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού  595/05.04.2019)  

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
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                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

Ταχ. Δ/νση:  Βασ. Σοφίας 15
                       106 74 Αθήνα
Πληρ: Γ. Μπάκας 
Τηλ.: 213-1313.203
e-mail: g.bakas@ydmed.gov.gr
             hrd@ydmed.gov.gr

  

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
 Α.Π: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935
                                         

Αποστολή  με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ΠΡΟΣ : 
1.Όλα τα Υπουργεία, 
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού
2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 
3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους  

Θέμα: Βεβαίωση εγγραφής των Φυσικοθεραπευτών στο Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» και των 

Νοσηλευτών στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ένωση Νοσηλευτών 

Ελλάδος»

   

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ), συσταθείς 

δυνάμει των διατάξεων του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄/ 01.08.2007), αποτελεί τον 

επίσημο επαγγελματικό σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης 

της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα του, κατά το πρότυπο των δικηγορικών, 

ιατρικών και λοιπών συλλόγων – Ν.Π.Δ.Δ σωματειακής φύσεως.

 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προαναφερθέντος νόμου, αναφέρονται τα 

κάτωθι: «Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές: α) της 

Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς 

Παύλος», β) των πρώην Φυσικοθεραπευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, γ) των τμημάτων 

φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών υγείας − πρόνοιας των Τεχνολογικών 
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Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ φυσικοθεραπευτές, 

υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.» ενώ 

στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Όσοι κατά τις διατάξεις του 

Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του 

φυσικοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.»

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3599/2007 αναφέρεται: «Στα 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας άσκησης φυσικοθεραπευτικού 

επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες, οι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να 

συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του 

Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή 

κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε φυσικοθεραπευτή στο 

Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανήκει.», και στην παρ. 4: «Σε περίπτωση 

προσωρινής ή οριστικής διαγραφής φυσικοθεραπευτή από το Σύλλογο, αναστέλλεται 

αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως 

ανακαλείται.».

Κατά συνέπεια, η εγγραφή στον Π.Σ.Φ. και η προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής ή 

βεβαίωσης ανανέωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του 

φυσικοθεραπευτή, όπως ρητά αναφέρεται και στην παρ. 2 περ. β) του άρθρου 17 του 

ν.3599/2007 «…Φυσικοθεραπευτής μη εγγραφόμενος στο Σύλλογο εντός έτους από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος στερείται του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος.»

Η  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του ν. 

3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄/16.07.2004) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

σωματειακής μορφής και έκτοτε λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των 

νοσηλευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής τους στα μητρώα 

της. 

Ειδικότερα σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του 

ν. 3252/2004, «Τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι 

απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) 

Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, 
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αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην 

Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των 

οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών 

σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στ) Σχολής Αξιωματικών 

Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων», ενώ σύμφωνα με 

την αμέσως επόμενη παράγραφο, «Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, 

υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν.3252/2004, «Για την 

έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας άσκησης του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των 

δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.», 

ενώ σύμφωνα με την παρ.2, «Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια άσκησης 

επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα». 

Άπαντα τα ανωτέρω αποτυπώνονται εν πολλοίς και στην υπ’αριθμ. 

1488/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου αναφέρεται, ότι «Από το 

συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του ν.3919/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 31 

του ν.3252/2004 συνάγεται ότι από το οριζόμενο στο άρθρο 3 του ν.3919/2011 χρονικό 

σημείο καταργήθηκε η υποχρέωση λήψεως προηγούμενης διοικητικής αδείας για την 

άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή – νοσηλεύτριας, τα δε ενδιαφερόμενα για την 

άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος πρόσωπα υποβάλλουν αναγγελία ενάρξεως 

ασκήσεως επαγγέλματος στην αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία πρέπει να 

συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, και από την βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε.». 

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος περί της υποχρέωσης, την οποία υπέχουν όλες οι 

κατηγορίες πτυχιούχων νοσηλευτών, για την εγγραφή τους στην Ε.Ν.Ε., η οποία, ως 

επαγγελματική οργάνωση των νοσηλευτών με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου, αποτελεί φορέα δημόσιας εξουσίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος, μεταξύ 

άλλων, και με την αρμοδιότητα ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του για 

τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί νοσηλευτών, καθώς και του 

Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
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