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ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

 Προσφάτως κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόµου µε τίτλο 

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, 

Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».  

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του επίµαχου νοµοσχεδίου, 

«αρµόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας άσκησης 

επαγγέλµατος ιατρών καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελλήνιος 

Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου 

ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις».  

 Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, διευρύνεται ο ρόλος του 

επαγγελµατικού συλλόγου των ιατρών, ήτοι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, µε 

την ανάθεση της αρµοδιότητας έκδοσης, αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης της 

άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος.  

Η εξέλιξη αυτή είναι απόλυτα ορθή και κινείται εντός του επιβεβληµένου, 

πλέον, πλαισίου ενδυνάµωσης των επαγγελµατικών συλλόγων, ως των πλέον 

αρµοδίων φορέων για την ρύθµιση συγκεκριµένων επαγγελµάτων. Η τάση αυτή, 

εξάλλου, είναι εµφανής και στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου παρατηρείται µια 

αναβάθµιση των επαγγελµατικών συλλόγων που είναι οργανωµένοι υπό την µορφή 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

ουσιαστική ανάµιξή τους στην διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελµατικών 

προσόντων (Βλέπε ΠΔ 38/2010, Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 

2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων).  

Δικαιολογητική βάση για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων στους 

επαγγελµατικούς συλλόγους είναι η ειδικότητα αυτών και η ικανότητά τους, λόγω 

µείζονος εµπειρίας, να αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, εν 

σχέσει µε άλλους φορείς της κεντρικής ή της αποκεντρωµένης διοίκησης, τα πάσης 

φύσεως ζητήµατα, που άπτονται της άσκησης του επαγγέλµατος των µελών τους. 

Υπ’αυτό το πρίσµα η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, συσταθείσα δια του 

Νόµου 3252/2004 και λειτουργούσα ως επαγγελµατικός σύλλογος των νοσηλευτών, 

υπό την µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση 

και διεύρυνση του ρόλου της προς την κατεύθυνση µιας συνολικής ρύθµισης του 
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νοσηλευτικού επαγγέλµατος. Ειδικότερα, η µέχρι σήµερα ανήκουσα στις κατά τόπους 

νοµαρχίες αρµοδιότητα έκδοσης της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού 

επαγγέλµατος θα πρέπει να µεταφερθεί στην ΕΝΕ, κατά το προεκτεθέν πρότυπο του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη δυνατή θεσµική 

περιχαράκωση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, το οποίο έχει γίνει αντικείµενο 

αντιποίησης τις τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηριστικώς αναφέρεται, ότι µετά την 

σύσταση της ΕΝΕ ανακαλύφθηκαν εργαζόµενοι – κάτοχοι άδειας ασκήσεως του 

νοσηλευτικού επαγγέλµατος και ασκούντες το επάγγελµα ακόµη και σε δηµόσια 

νοσοκοµεία, οι οποίοι, ωστόσο, δεν διέθεταν τα κατά νόµο απαιτούµενα τυπικά 

προσόντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόµου 

1579/1985 και επαναλαµβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 3§2 του Νόµου 

3252/2004.  

Περαιτέρω επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31§5 του 

Νόµου 3252/2004, «στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προσωρινής ή 

οριστικής διαγραφής από την ΕΝΕ αναστέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος». Εν προκειµένω αξίζει να αναφερθεί, ότι κατά το παρελθόν, καίτοι 

επιβλήθηκε σε νοσηλευτή η πειθαρχική ποινή της προσωρινής διαγραφής από την 

ΕΝΕ και ενηµερώθηκε σχετικώς η οικεία Νοµαρχία, η τελευταία καθυστέρησε 

σηµαντικά την έκδοση πράξης αναστολής της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του 

συγκεκριµένου νοσηλευτή, µε συνέπεια αυτός να παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του 

καίτοι είχε τιµωρηθεί πειθαρχικώς µε την ποινή της προσωρινής διαγραφής.  

Εκ των ανωτέρω χαρακτηριστικών παραδειγµάτων καθίσταται προφανές, ότι 

χάριν της ενότητας και προς όφελος της ασφάλειας δικαίου, η αρµοδιότητα για την 

έκδοση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση της άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού 

επαγγέλµατος θα πρέπει να µεταφερθεί από τις Νοµαρχίες στον οικείο επαγγελµατικό 

σύλλογο, ήτοι την ΕΝΕ.  

Η παρούσα πρόταση είναι άκρως ρεαλιστική και νοµικά εφικτή και θα πρέπει 

να αποτελέσει αφορµή για την έναρξη διαλόγου, µε σκοπό τον προσδιορισµό των 

πάσης φύσεως λεπτοµερειών για την τρόπο εφαρµογής της. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΝΕ αναµένει για τις δικές σας ενέργειες και 

παραµένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.       


