ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ »
Άρθρο 1
1.Η παρ. 2 του ϊρθρου 1 του ν.3252 / 2004 (Α’ 132) αντικαθύςταται ωσ εξόσ:
«2. Έδρα τησ Ε.Ν.Ε. ορύζεται η Αθόνα. Περιφερειακϊ Τμόματα τησ Ε.Ν.Ε. ςυγκροτούνται
ανϊ περιφερειακό ενότητα. Έδρα κϊθε Περιφερειακού Τμόματοσ εύναι η ϋδρα τησ
περιφερειακόσ ενότητασ. Με απόφαςη του Υπουργού Υγεύασ που εκδύδεται μϋςα ςε δύο
μόνεσ από την ϋναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ , καθορύζεται η διαδικαςύα μετϊβαςησ από
την ιςχύουςα περιφερειακό ςυγκρότηςη ςτην προβλεπόμενη από τα δύο προηγούμενα
εδϊφια.»
2. Στο τϋλοσ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 3 του ν. 3252/2004 προςτύθεται εδϊφιο ωσ εξόσ:
«Με απόφαςη του Υπουργού Υγεύασ μετϊ από ειςόγηςη του Δ.Σ. τησ Ε.Ν.Ε. και
ςύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλύου Ανϊπτυξησ Νοςηλευτικόσ (Ε.Σ.Α.Ν.), ςτα
τακτικϊ μϋλη μπορεύ να περιλαμβϊνονται και ϊλλεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ
νοςηλευτριών και νοςηλευτών .»
3. Στο ϊρθρο 4 προςτύθεται παρ. 9 ωσ εξόσ:
«Τα μϋλη τησ Ε.Ν.Ε. που εργϊζονται ςε χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ δεν οφεύλουν να
καταβϊλουν την ετόςια ειςφορϊ τουσ ςτην Ε.Ν.Ε., εϊν εύναι εγγεγραμμϋνα και για όςο
χρόνο διαρκεύ η εγγραφό τουσ ςτον αντύςτοιχο ρυθμιςτικό φορϋα τησ χώρασ
υποδοχόσ.»
Άρθρο 2.
1.Η παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3252/2004 αντικαθύςταται ωσ εξόσ :

«4. Όλεσ οι εκλογικϋσ διαδικαςύεσ, για όλα τα όργανα τησ Ε.Ν.Ε., γύνονται με
μυςτικό ψηφοφορύα, με ψηφοδϋλτια ςυνδυαςμών και μεμονωμϋνων
υποψηφύων και με το ςύςτημα τησ απλόσ αναλογικόσ. Στουσ ςυνδυαςμούσ ο
αριθμόσ των υποψηφύων δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτεροσ του διπλϊςιου των
προσ εκλογό θϋςεων. Ο αριθμόσ των ςταυρών που μπορεύ να θϋςει κϊθε
ψηφοφόροσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το ϋνα τρύτο (1/3) του αριθμού των προσ
εκλογό θϋςεων. Ο ςταυρόσ τύθεται παραπλεύρωσ του ονόματοσ του υποψηφύου.
Για την κατανομό των εδρών μεταξύ των ςυνδυαςμών και των μεμονωμϋνων
υποψηφύων λαμβϊνεται υπόψη το ςύνολο των ϋγκυρων ψηφοδελτύων που
ϋλαβε ο καθϋνασ τουσ. Τα λευκϊ ψηφοδϋλτια δεν προςτύθενται ςτα ϋγκυρα. Το
ςύνολο των ϋγκυρων ψηφοδελτύων διαιρεύται με τον αριθμό των προσ εκλογό
θϋςεων.. Το πηλύκον αυτόσ τησ διαύρεςησ, παραλειπομϋνου του κλϊςματοσ,
αποτελεύ το εκλογικό μϋτρο. Κϊθε ςυνδυαςμόσ εκλϋγει τόςα πρόςωπα όςεσ
φορϋσ χωρεύ το εκλογικό μϋτρο ςτον αριθμό των ϋγκυρων ψηφοδελτύων που
ϋλαβε. Μεμονωμϋνοσ υποψόφιοσ, εκλϋγεται, αν λϊβει αριθμό ψόφων ύςο με το
εκλογικό μϋτρο ό μεγαλύτερο από αυτό. Συνδυαςμόσ που περιλαμβϊνει
υποψόφιουσ λιγότερουσ από τισ ϋδρεσ/θϋςεισ που του ανόκουν, εκλϋγει τόςουσ
όςοι εύναι και οι υποψόφιοι του. Ο αριθμόσ εδρών/θϋςεων που δεν καλύπτεται
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των προηγούμενων εδαφύων, κατανϋμεται ςτουσ

ςυνδυαςμούσ και τουσ μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ οι οπούοι ςυγκεντρώνουν
υπόλοιπο ψηφοδελτύων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μϋτρου και που
πληςιϊζουν περιςςότερο το εκλογικό μϋτρο. Ο αριθμόσ των εδρών/θϋςεωνπου
παραμϋνει αδιϊθετοσ και μετϊ την εφαρμογό των διατϊξεων του προηγούμενου
εδαφύου κατανϋμεται μεταξύ των ςυνδυαςμών που ϋχουν το μεγαλύτερο
υπόλοιπο ψηφοδελτύων ό μεμονωμϋνο υποψόφιο που δεν ϋχει πϊρει ϋδρα. Σε
περύπτωςη ιςοδυναμύασ γύνεται κλόρωςη.
Άρθρο 3.
1. Η παρϊγραφοσ 8 του ϊρθρου 9 του ν. 3252/ 2004 αντικαθύςταται ωσ εξόσ
« 8. Ο Πρόεδροσ, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικόσ Γραμματϋασ, ο Αναπληρωτόσ Γραμματϋασ
και ο Ταμύασ του Διοικητικού Συμβουλύου τησ Ε.Ν.Ε. δικαιούνται ϊδεια απουςύασ από
την εργαςία/ υπηρεςία τουσ, για όςο διαρκεύ η θητεύα τουσ, μϋχρι δώδεκα (12)
ημϋρεσ το μόνα. Κατϊ το χρόνο αυτόν, τα μϋλη του προεδρεύου που εύναι δημόςιοι
υπϊλληλοι διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρϋουν από την υπαλληλικό τουσ
ιδιότητα. Τα ϊλλα μϋλη του Διοικητικού Συμβουλύου τησ Ε.Ν.Ε. δικαιούνται ϊδεια
απουςύασ πϋντε (5) ημερών το μόνα.
2. Το δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 9 του ϊρθρου 9 του νόμου 3252/2004 αντικαθύςταται
ωσ εξόσ:
« Το ύψοσ τησ αποζημύωςησ καθορύζεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που διϋπουν τισ
αποζημιώςεισ για ςυμμετοχό ςε ςυλλογικϊ όργανα.»

3. Το δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 8 του ϊρθρου 10 του ν. 3252/2004 αντικαθύςταται ωσ
εξόσ:
« Το πρακτικό τησ εφορευτικόσ επιτροπόσ, υπογεγραμμϋνο από όλα τα μϋλη τησ,
υποβϊλλεται ςτην αρμόδια Διεύθυνςη του Υπουργεύου Υγεύασ και επικυρώνεται από
τον Υπουργό Υγεύασ.»
4. Στο ϊρθρο 11 του ν. 3252 /2004 προςτύθεται παρϊγραφοσ 5 ωσ εξόσ:
«5. Κϊθε μϋλοσ τησ Ε.Ν.Ε. δικαιούται να διατελϋςει Πρόεδροσ ό Μϋλοσ του προεδρεύου
του Διοικητικού Συμβουλύου τησ ό Περιφερειακού Συμβουλύου μϋχρι δύο (2)
ςυνεχόμενεσ θητεύεσ για κϊθε θϋςη.»
Άρθρο 4.
Η παρϊγραφοσ 1 του ϊρθρου 18 του ν. 3252/2004 αντικαθύςταται ωσ εξόσ:
«1. Τα Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημϊτων αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, το Γραμματϋα, τον Ταμύα και α) ϋναν(1) ςύμβουλο όταν ο αριθμόσ των
εγγεγραμμϋνων μελών δεν υπερβαύνει τα 250, β) τρεισ(3) ςυμβούλουσ όταν ο αριθμόσ
των μελών εύναι μϋχρι 1.000, γ) πϋντε (5) ςυμβούλουσ όταν ο αριθμόσ των μελών δεν
υπερβαύνει τισ 3.000, δ) επτϊ (7) ςυμβούλουσ όταν ο αριθμόσ των μελών εύναι μϋχρι
5.000 και ε) εννϋα (9) ςυμβούλουσ όταν ο αριθμόσ των μελών εύναι από 5001 και
πϊνω.»

Άρθρο 5.
Ίδρυςη ή ςυγχώνευςη Περιφερειακών Τμημάτων τησ Ε.Ν.Ε.
Ίδρυςη νϋων ό ςυγχώνευςη υπαρχόντων Περιφερειακών Τμημϊτων τησ Ε.Ν.Ε.
αποφαςύζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτόσ, με αυξημϋνη πλειοψηφύα των δύο
τρύτων (2/3) των παρόντων μελών. Η απόφαςη για ςυγχώνευςη Περιφερειακών
Τμημϊτων προώποθϋτει ςχετικό κοινό ειςόγηςη, μετϊ από αποφϊςεισ των αντύςτοιχων
Γενικών Συνελεύςεων ό Περιφερειακών Συμβουλύων που λαμβϊνονται επύςησ με
αυξημϋνη πλειοψηφύα των δύο τρύτων (2/3) των παρόντων. Η απόφαςη του
Διοικητικού Συμβουλύου τησ Ε.Ν.Ε. επικυρώνεται από τον Υπουργό Υγεύασ.
Άρθρο 6.

Ενιαίοσ Κλάδοσ Νοςηλευτικού Προςωπικού ΕΣΥ
Το ϊρθρο 102 του ν.2071/1992 (Α’ 123) αντικαθύςταται ωσ εξόσ:
«Συςτόνεται Ενιαύοσ Κλϊδοσ Νοςηλευτικού Προςωπικού ΕΣΥ που περιλαμβϊνει τισ
κατηγορύεσ ΠΕ νοςηλευτικόσ, ΤΕ νοςηλευτικόσ, ΤΕ μαιών- μαιευτών και ΔΕ
νοςηλευτικόσ.»
Άρθρο 7
Προΰςτάμενοι τησ Νοςηλευτικήσ Υπηρεςίασ
Προώςτϊμενοι των Διευθύνςεων , Τομϋων και Τμημϊτων τησ Νοςηλευτικόσ Υπηρεςύασ
των νοςοκομεύων και των λοιπών εποπτευόμενων φορϋων του Υπουργεύου Υγεύασ
ορύζονται υπϊλληλοι των κλϊδων ΠΕ νοςηλευτικόσ ό ΤΕ νοςηλευτικόσ ό ΤΕ μαιών –
μαιευτών .
Άρθρο 8
Μεταβατικέσ διατάξεισ
1. Οι επικεύμενεσ αρχαιρεςύεσ τησ Ε.Ν.Ε. για εκλογό Δ.Σ., Ανώτατου Πειθαρχικού
Συμβουλύου, Εξελεγκτικόσ Επιτροπόσ του Δ.Σ. και περιφερειακών οργϊνων τησ θα
πραγματοποιηθούν, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρόντοσ, ϋξι (6) μόνεσ μετϊ την
ϋναρξη ιςχύοσ αυτού, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλύου. Η τρϋχουςα θητεύα του
Διοικητικού Συμβουλύου και των λοιπών οργϊνων τησ Ε.Ν.Ε. παρατεύνεται αναλόγωσ,
ςύμφωνα με το προηγούμενο εδϊφιο.

2.

Στισ εκλογικϋσ αρχαιρεςύεσ τησ παρ. 1 δικαύωμα ψόφου ϋχουν όλεσ οι

νοςηλεύτριεσ και όλοι οι νοςηλευτϋσ, που πληρούν τισ προώποθϋςεισ να εύναι μϋλη τησ
Ε.Ν.Ε., με την καταβολό τησ τρϋχουςασ ετόςιασ ςυνδρομόσ, η οπούα ορύζεται ςτο ποςό
των εύκοςι (20) ευρώ, ανεξϊρτητα από το αν οφεύλουν ϊλλεσ ςυνδρομϋσ ό όχι. Οφειλϋσ
προηγούμενων ετών ρυθμύζονται με απόφαςη του νϋου Δ.Σ. που θα εκλεγεύ με τισ
αρχαιρεςύεσ τησ παρ. 1.
Άρθρο 9
Καταργούμενεσ διατάξεισ
Από την ϋναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ καταργούνται:

1. οι παρ. 1 και 5 του ϊρθρου 6 του ν. 3252/ 2004,
2. η παρ. 9 του ϊρθρου 10 του ν. 3252/ 2004,
3. οι παρ. 6 και 7 καθώσ και το δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 10 του ϊρθρου 17 του ν. 3252/
2004,

4. οι παρ. 7, 13,16, 17,18 και 19 του ϊρθρου 25 του Ν. 4272/14 καταργούνται.
Άρθρο 10
Ζναρξη ισχύος
Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίζει από τη δημοςίευςθ του ςτην Εφημερίδα τησ
Κυβερνθςεωσ.

