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ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ 

ΕΠΑ.Λ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 



2η σε Μαθητικό Δυναμικό Ειδικότητα ΕΠΑ.Λ 



Μεταβολή Μαθητικού Δυναμικού Ειδικότητας 

Από το 2017 ως το 2019 είχαμε μια θετική μεταβολή  

Μαθητικού Δυναμικού στην Ειδικότητα των Β. Νοσηλευτών στα ΕΠΑ.Λ. 

Οι μαθητές της Ειδικότητας  αυξήθηκαν κατά 15,42%. 

 

2756 

3181 

          Αύξηση 

          15,42% 



Τι είναι οι Β. Νοσηλευτών; 

 

Οι Β. Νοσηλευτών είναι μέλη της Νοσηλευτικής  Ομάδας  

που παρέχουν φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα που χρησιμοποιούν  

υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα. 

 

Ο σύγχρονος ρόλος  τους γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των  

Βοηθών Θαλάμου  και των αποφοίτων Νοσηλευτικής  Τριτοβάθμιας 

 Σχολής. 

 

Επίσης παρέχει μια διαδρομή για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας  

σε όσους επιθυμούν να γίνουν Νοσηλευτές. 



Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους εμφανίζονται στην πρώτη τους μορφή 

 Ξενώνες ή Ξενοδοχεία ,που παρείχαν περίθαλψη σε πάσχοντες  λαϊκούς . 

Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν 40 Νοσοκομεία. 

 

Ο Ξενοδόχος έπρεπε να υποδέχεται τους ξένους, να προσέχει το δωματιό 

 τους και να στρώνει τα κρεβάτια.  

 

Ο Παρανοσοκόμος  ήταν ο σημερινός Βοηθός Νοσηλευτή. 

 

Ο Υπουργός-Υπούργισσα ,ήταν ο βοηθός γιατρού ,επρόκειτο δλδ για τον 

 Νοσηλευτή. 



Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Το 1820-1910 η Florance Nightingale ίδρυσε την Νοσηλευτική ως  

επιστήμη και την πρώτη στον κόσμο Νοσηλευτική Σχολή στο Λονδίνο. 

 

Στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης  και κατάρτισης  

Νοσοκόμων έγινε από τη Βασίλισσα Όλγα το 1875 με την Ίδρυση της  

Πρώτης Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων της  Σχολής Ευαγγελισμού. 

 

Το Μάιο του 1948 ιδρύονται πολλές Νοσηλευτικές  Σχολές στα  

Νοσοκομεία  π.χ στο «ΚΑΤ» στη «Σωτηρία» και  

απαιτείται απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου για την εισαγωγή τους. 



Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

 

Το 1979 ιδρύεται το Τμήμα Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 

    Η Ελληνική Νοσηλευτική έχει το δικό της θεωρητικό τρίπτυχο: 

 

 Ολιστική θεώρηση του ανθρώπου ως μοναδική και αδιαίρετη ύπαρξη. 

 Πίστη στη ανεκτίμητη αξία του ανθρώπου. 

 Νοσηλευτική Φροντίδα αρρώστων με θερμό ενδιαφέρον. 

 

 



            Β. Νοσηλευτή             Νοσηλευτής 

 Είναι Υπεύθυνος Επαγγελματίας 

 Προάγει την Υγεία και 
Προλαμβάνει την ασθένεια 

 Παρέχει και παρακολουθεί τη 
φροντίδα 

 Εργάζονται σε Ομάδες 

 Βελτιώνουν την ασφάλεια και την 
Ποιότητα της Φροντίδας 

 Συνεισφέρουν στην 
Ολοκλήρωση της  Φροντίδας 

 

   Πηγή:NMC.UK 

 

 

 Είναι Υπεύθυνος Επαγγελματίας 

 Προάγει την Υγεία και 
Προλαμβάνει την ασθένεια 

 Παρέχει και αξιολογεί φροντίδα 

 Προΐστανται κ διαχειρίζονται 
τη Νοσηλευτική Φροντίδα και 
εργάζονται σε Ομάδες 

 Βελτιώνουν την ασφάλεια και την 
Ποιότητα της Φροντίδας 

 Συντονίζουν την Φροντίδα 

 Αξιολογούν ανάγκες και 
σχεδιάζουν τη Φροντίδα 

Διάκριση Β. Νοσηλευτών και Νοσηλευτών 



Εκπαίδευση 

  

                         ΕΠΑ.Λ 

                       Τομέας  

      Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας 

                    Ειδικότητα 

         Β. Νοσηλευτών (2 έτη) 



ΕΠΑ.Λ 

Βοηθός  

Νοσηλευτή 

Απολυτήριο 
Λυκείου 

Μαθητεία  

Πιστοποίηση 
Πτυχίο 

Επιπέδου 5 

ΙΕΚ  

Πτυχίο 
Ειδικότητας 
Επιπέδου 4 



ΙΕΚ 

2 έτη σπουδές 
περιλαμβάνει 6μηνο 

Πρακτικής  
Άσκησης  

Πιστοποίηση 
Πτυχίο 

Επιπέδου 5 

Βοηθός 
Νοσηλευτή 



Εκπαίδευση 

Δ.ΙΕΚ 

Β. Νοσηλευτικής 
Γενικής 

Νοσηλείας 

Β. Νοσηλευτικής  

Μ.Ε.Θ 

Β. Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών 

Παθήσεων 

Δ.ΙΕΚ 

Β. Νοσηλευτικής 

Τραυματιολογίας 
Ορθοπεδικής  

Β. Νοσηλευτικής 

Χειρουργείου  

Δ.ΙΕΚ 

Β. Νοσηλευτικής 
ατόμων με 

Ψυχικές 
Παθήσεις 

Β. Νοσηλευτικής 

Μαιευτικής 



Με στόχο τα ΑΕΙ 



Επαγγελματικά Δικαιώματα από ΕΠΑ.Λ 

 

     Τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματα έχουν καθιερωθεί με το  

      ΠΔ 210 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165 Ά στις 24-7-2001 

 

      Για τους νέους τίτλους Σπουδών των ΕΠΑ.Λ εκδόθηκε  

      Υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους με τους παλιούς τίτλους  

       σπουδών των ΤΕΕ. 

 

       Για να πάρουν οι μαθητές την Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος  

       πρέπει να πραγματοποιήσουν Πρακτική άσκηση 6 μηνών  

       σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 

       σε Στρατιωτικά  Νοσοκομεία, σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 

       σύμφωνα με το ΠΔ 268/2003. 

         



Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 

   

«Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος 

   Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ Β’ 1082). 

 

Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.οικ.63490/2017 

ΦΕΚ 2939/Β/29-8-2017 

Τροποποίηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργικής απόφασης 

 



Επαγγελματικά Δικαιώματα  
Β. Νοσηλευτών Ι.Ε.Κ 

 

 Βοηθός Τραυματιολογίας 
Ορθοπεδικής  

 

 Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

 

  Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
Παθήσεων  

 

 Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας 

 

 Νοσηλευτικής Ατόμων με 
Ψυχικές Παθήσεις  

 

 Π.Δ. 210/2001  

     (ΦΕΚ 165/Α΄/24-7-01) 

 

 Π.Δ. 268/2003  

     (ΦΕΚ 240/Α’/16-10-03) 

 

 

 Υπουργική Απόφαση,  

     (ΦΕΚ 1082/Β’/14-8-01) 

    (Για Νοσηλευτική Χειρουργείου 
ΦΕΚ 235/Α’/12-10-01) 



Επαγγελματικά Καθήκοντα-αρμοδιότητες 

 Οι Νοσηλευτικές  πράξεις που πραγματοποιούνται από τους κατόχους 

 ειδικότητας  «Βοηθός Νοσηλευτή» καθορίζονται στο                                  

 ΠΔ Υπ.αριθ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001  και 

πραγματοποιούνται μόνο μετά από ανάθεση από τον υπεύθυνο Νοσηλευτή  

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και είναι οι ακόλουθες: 

 

 1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενούς. 

 2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς 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 ασθενούς. 

 

 



Επαγγελματικά Καθήκοντα-αρμοδιότητες 

 

 7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές). 

 8. Συλλογή δειγμάτων ορισμένων εκκρίσεων. 

 9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – 
υπερθερμίας. 

 10. Μέτρηση προσλαμβανόμενων και αποβαλλομένων υγρών. 

 11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία (ξύρισμα). 

 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. 

 



Επαγγελματικά Καθήκοντα-αρμοδιότητες 

  17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού 
υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση 

 18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορών, 
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 νοσηλευτές. 

 21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με 
κατακεκλιμένο άτομο. 

 22. Βοηθά τον νοσηλευτή σε καθορισμένες νοσηλείες και στη φροντίδα και 
περίθαλψη των ασθενών και λαμβάνει οδηγίες μόνο από αυτόν. 

 



Σημαντικό: 
Ποιος φέρει την ευθύνη; 

 Ο Βοηθός Νοσηλευτής  δεν αναλαμβάνει μόνος του κανένα   
είδος νοσηλείας, παρά μόνο με την παρουσία Νοσηλευτή. 

 

  Αναφέρεται στον Νοσηλευτή και  

  εργάζεται υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη αυτού, 

  καθώς και του προϊσταμένου Νοσηλευτή του τμήματος. 

 

 Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε Νοσ/κή πράξη του ανατεθεί από τον 
υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση 
ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής ,                                
ο οποίος κρίνει εάν ο διπλωματούχος της ειδικότητας                                
«Βοηθός Νοσηλευτή», δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να 
εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, την εν λόγω πράξη. 

 



Τομείς Απασχόλησης 

 Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές 

 Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης    
(π.χ Κέντρα Υγείας) 

 Κέντρα Αποκατάστασης  

 Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ, Βοήθεια στο σπίτι κ.α.) 

 Γηροκομεία 

 Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων 

 Ψυχιατρικές δομές 

 Οδοντιατρεία 

 ΕΚΑΒ 

 Παιδικές Κατασκηνώσεις 

 Στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

 Ένταξη στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων  

 



Ιδιότητες των Β. Νοσηλευτών 

 

Πολύτιμοι  Βοηθοί 
και Συνεργάτες 
των 

Νοσηλευτών  

και  

Ιατρών 

 



Ιδιότητες Β. Νοσηλευτών 

 

Παρακολούθηση 
της Υγείας των 
ασθενών 

 

Χειρισμός 
πολύπλοκων 
μηχανημάτων 



Ιδιότητες Β. Νοσηλευτών 

 

Επικοινωνία 

Συνεργασία 

Υπομονή 

Ευγένεια 

Κατανόηση 

Ψυχική και 
Σωματική αντοχή 



Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον 

     

    Ο Νοσηλευτής είναι απαραίτητο να έχει καλή σωματική και ψυχική 
υγεία, καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι ανάγκη να 
βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών.  

 

     Στα μεγάλα νοσοκομεία και τις κλινικές η δουλειά είναι ιδιαίτερα 
επίπονη και κουραστική, ειδικά τις ημέρες των εφημεριών.   

 

     Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας τους είναι κυλιόμενο, 
περιλαμβάνοντας νυχτερινές βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή και 
αργίες.  

     Η πλειονότητα στο επάγγελμα αυτό είναι γυναίκες εργαζόμενες.  

      



Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον 

    

    Το επάγγελμα του B.Νοσηλευτή περιλαμβάνεται στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου.  

 

    Η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους, και κυρίως αρρώστους, 
καθιστά το περιβάλλον εργασίας ανθυγιεινό και επικίνδυνο για 
τη μετάδοση ασθενειών.  

    Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας. 

 

     Ως ελεύθερος επαγγελματίας προσλαμβάνεται κάποιες φορές από 
ιδιώτες για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι ή σε νοσοκομείο, όπου οι 
συνθήκες ποικίλουν. 

 



Νοσηλευτικό προσωπικό ανά 1000 κατοίκους 



Νοσηλευτικό προσωπικό  
 ανά κλάδο κ εκπαίδευση 



Θετικές Προοπτικές Απασχόλησης 

 

Αποτελέσματα πρόσφατης  ερευνητικής  μελέτης  το 2018 με σκοπό την 

 ποσοτική και ποιοτική καταγραφή  του Νοσηλευτικού  

προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας, προκειμένου να 

 αναδειχθεί η υφιστάμενη κατάσταση (Δ. Τζιάλλας κ.άλλοι 2018) δείχνουν: 

 
Η αναλογία Nοσηλευτών (ΠΕ-ΤΕ) στο σύνολο του πληθυσμού είναι  

1,47/1.000 κατοίκους και 0,47 νοσηλευτές/κλίνη, 

                                                            ενώ  

στο σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) είναι 

 2,51/1.000 κατοίκους και 0,83/ κλίνη.  



Έλλειμμα Νοσηλευτικού προσωπικού 

 

Το ποσοστό ελλείμματος του υφιστάμενου προσωπικού  

σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις κυμαίνεται:  

 

από 31,80% στην 1η ΥΠΕ (Αττικής) έως 19,27% στην 3η ΥΠΕ  

(Μακεδονίας) που συνιστά την καλύτερα στελεχωμένη ΥΠΕ, 

 

ενώ ο μέσος όρος υποστελέχωσης των 7 ΥΠΕ είναι 25,13%.  

 

Τα νοσοκομεία καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες σε Νοσηλευτικό  

δυναμικό με συμβασιούχους-επικουρικούς. 
 



ΠΗΓΕΣ 

 

 Νοσηλευτική Θεωρία-Εργαστήριο ,Β΄ Τάξη,1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε, Τομέας Υγείας & 
Πρόνοιας ,ΟΕΔΒ. 

 https://www.nmc.org.uk/about-us/our-role/who-we-regulate/nursing-
associates/ ανακτήθηκε 2/1/2021  

 «To νοσηλευτικό  προσωπικό στην  Ελλάδα: Παρούσα  κατάσταση και  τρέχουσες 
 προκλήσεις» Αναστάσιος Σκρουμπέλος , Άρης Δάγλας, Δημήτριος Σκουτέλης, 
Γιάννης Κυριόπουλος  ,2012       

  «Ποσοτική και Ποιοτική Καταγραφή του Νοσηλευτικού Προσωπικού στα 
Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ» Δημήτριος Τζιάλλας,1 Ευάγγελος Γκούτζιας,2 
Ελένη Ξ. Κωνσταντινίδου, Γεώργιος Δημακόπουλος, Φώτιος Αναγνωστόπουλος, 
2018 

  https://el.wikipedia.org/wiki/    

 «Οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ και το μαθητικό δυναμικό». Θ.Κοτσιφάκης 
https://www.esos.gr/arthra/66357/oi-eidikotites-ton-epal-kai-mathitiko-
dynamiko  ανακτήθηκε 2/1/2021  
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Σας Ευχαριστώ! 

                                   

 

 

               


