
 

 

 

 

 

 

«Περί της ανανέωσης της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος  

(εκδιδόμενη βάσει του άρθρου 31§4 του Ν. 3252/2004)» 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Άρθρο 1 

 1. Η άδεια ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος ανανεώνεται κάθε 

πέντε χρόνια κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η πρώτη ανανέωση 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εγγραφή  στα μητρώα τακτικών μελών της 

Ένωσης Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).  

  

Άρθρο 2 

 1. Η ανανέωση της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος 

πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Νομαρχιών.  

 2. Η πράξη ανανέωσης εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή 

της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται στην 

έκδοση πράξης ανανέωσης εφόσον η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσης.  
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Άρθρο 3 

 1. Η αίτηση περί της ανανέωσης της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά :  

α) πιστοποιητικό συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τουλάχιστον εξήντα (60) ωρών 

ετησίως, εξαιρουμένης της παρούσας ρύθμισης  της πρώτης ανανέωσης, 

β) αποδεικτικό της υπαλληλικής κατάστασης και εξέλιξης του ενδιαφερομένου, 

γ) το πρωτότυπο της προηγούμενης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

 2 .  Ειδικώς για την πρώτη αίτηση,  κατό πιν της συστάσεως της Ένωσης 

Νοσηλευτών Ελλάδος, περί της ανανέωσης της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού 

επαγγέλματος, συνυποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

α) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου περί μη ύπαρξης εις βάρος του 

εκκρεμούσης πειθαρχικής ή ποινικής διώξεως, σχετιζομένης με την άσκηση του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος, 

β) πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, 

στ) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου και, αν αυτό προέρχεται από εκπαιδευτικό 

ίδρυμα της αλλοδαπής, επιβεβαίωση  της απαιτουμένης ισοτιμίας από τον 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), κατόπιν σχετικού ελέγχου. 

 3. Ειδικώς για τις μαίες, που έχουν προσληφθεί σε οργανικές θέσεις 

Νοσηλευτών βάσει του άρθρου 4 του Ν.580/1977 και οι οποίες από την πρόσληψή 

τους μέχρι και σήμερα εργάζονται με αρμοδιότητες Νοσηλευτών, προκειμένου περί 

της έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται επιπλέον η υποβολή των 

παρακάτω δικαιολογητικών : 

α) βεβαίωση διαγραφής από τον οικείο Σύλλογο Μαιών, 

β) βεβαίωση περί της προσλήψεώς τους με βάση το άρθρο 4§1 του Ν.580/1977, 

γ) βεβαίωση περί της εξάμηνης μετεκπαίδευσης στο Νοσοκομείο όπου 

προσελήφθησαν, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4§2 του Ν.580/1977.  

 4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ε.Ν.Ε., η οποία χορηγεί  

στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση-έγκριση περί του επιτρεπτού ή μη της 

ανανέωσης. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται εν συνεχεία μαζί με το πρωτότυπο της 

προηγούμενης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά 

τόπους Νομαρχιών. 



 5. Η υποβολή ψευδών ή πλαστών ή εν γένει παρανόμως αποκτηθέντων 

δικαιολογητικών ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που 

τιμωρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 3252/2004. 

Άρθρο 4 

 1. Η ανανέωση της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος απαιτεί 

την εγγραφή του ενδιαφερομένου ως τακτικού μέλους της Ε.Ν.Ε., την εμπρόθεσμη 

υποβολή της υπό του άρθρου 4§2 του Ν. 3252/2004 δηλώσεως και την καταβολή της 

ετήσιας χρηματικής εισφοράς στην Ε.Ν.Ε. 

 2. Η πράξη ανανέωσης της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος 

προσκομίζεται με επιμέλεια του ενδιαφερομένου στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της 

Ε.Ν.Ε., καταχωρείται στο μητρώο και κατατίθεται στον τηρούμενο φάκελο για κάθε 

νοσηλευτή μέλος του Τμήματος. 

 3. Η αίτηση περί της ανανέωσης υποβάλλεται τουλάχιστον εξήντα (60) 

ημέρες προ της αναγραφομένης ημερομηνίας εκπνοής της υπάρχουσας τριετούς 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.  

 

Άρθρο 5 

 1. Η ανανέωση της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι 

υποχρεωτική για τα μέλη της Ε.Ν.Ε. Η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς την ύπαρξη 

της σχετικής πράξης ανανέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την 

ποινή της προσωρινής διαγραφής από μέλος της ΕΝΕ με ότι αυτό συνεπάγεται. 

 2. Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε. που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής διαγραφής, η 

ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος είναι δυνατή μόνον μετά το πέρας της 

εν λόγω πειθαρχικής ποινής.  

 3.  Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε.  που τελούν υπό καθεστώς οριστικής διαγραφής η 

ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος απαγορεύεται.   

  
 

Για το ΔΣ της ΕΝΕ 
 
 
 

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γ. Γραμματέας 
 
 

Δημήτριος Σκουτέλης                                               Αριστείδης Δάγλας 
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