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Αθήνα, 2022
Αριθ. Πρωτ. Γρ.Συν. :
Ειδ. Επιστήμονας: Ισαβέλλα Μονιούδη-Πικρού 
Email: grafeiosynigorou@synigoros.gr 

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Υγείας 
κύριο Θάνο Πλεύρη
Email: minister@moh.gr 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά τον νόμο 3094/20031 αρμοδιοτήτων 
του, θέτει υπόψη σας με το συνημμένο Πόρισμα, το ζήτημα της άρνησης της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) να εγγράψει στα μητρώα της, ως μέλη, κατόχους τίτλων 
σπουδών και βεβαιώσεων, που πιστοποιούν ότι πληρούν τα κριτήρια για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων τους για την άσκηση του επαγγέλματος της ειδικότητας 
«νοσηλευτής/τρια», βάσει του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ2,προς την οποία η ελληνική έννομη τάξη έχει εναρμονισθεί με το π.δ. 38/20103

Αποτέλεσμα της ως άνω στάσης της Ε.Ν.Ε. είναι ο αποκλεισμός των ενδιαφερομένων 
από την άσκηση του επαγγέλματος της ειδικότητάς τους, καθώς η εγγραφή στα μητρώα της 
Ε.Ν.Ε., αποτελεί προϋπόθεση, βάσει των διατάξεων του ν. 3252/20043,  για την, εν συνεχεία, 
χορήγηση στους ενδιαφερόμενους άδειας άσκησης του ως άνω νομοθετικά ρυθμιζόμενου 
επαγγέλματος από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ο Συνήγορος του Πολίτη έχοντας ως γνώμονα 
την προάσπιστη των νομίμων συμφερόντων των πολιτών, προβαίνει στην ακόλουθη 
πρόταση: 

Με ρητή διάταξη στον ν. 3252/2004, η Κεντρική Διοίκηση της Ε.Ν.Ε. και τα Π.Τ. της 
εν λόγω Ένωσης να εγγράφουν στα μητρώα τους κατόχους τίτλων σπουδών που αναφέρονται 
στο Παράρτημα V, σημείο 5.2.2. «Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική 
περίθαλψη» της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ καθώς και πιστοποιητικών εγγραφής στον αλλοδαπό 
οικείο επαγγελματικό φορέα και να χορηγούν στους ενδιαφερόμενους την απαιτούμενη 
«Βεβαίωση εγγραφής», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3252/2004. 
Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι, κατ’ εφαρμογήν της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 54 του 

1 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α '10)
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 
«σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε.αριθ. L 25500.9.2005 σελ. 22).
  Π.Δ. 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, και άλλες διατάξεις» (Α 78)
3 Ν. 3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Α’ 132)  
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π.δ. 38/2010, θα προσκομίζουν στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας την 
εν λόγω «Βεβαίωση» μαζί με όλα τα απαιτούμενα λοιπά δικαιολογητικά, ζητώντας τη 
χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας «νοσηλευτής/τρια». Σε περίπτωση 
που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, βάσει του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ και του π.δ. 38/2010, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αφενός δεν θα 
χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος της ως άνω ειδικότητας, αφετέρου θα ενημερώνει 
σχετικά την οικεία Ε.Ν.Ε., προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να διαγράφεται από τα μητρώα 
της. 

Εναλλακτικά, εφόσον κριθεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν είναι δόκιμη για την 
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, ο Συνήγορος του Πολίτη σας παρακαλεί να 
μεριμνήσετε για την εξεύρεση της προσφορότερης λύσης, καθώς, σε κάθε περίπτωση, 
θίγονται όχι μόνο τα επαγγελματικά δικαιώματα των ενδιαφερομένων, αλλά παραβιάζονται 
διατάξεις ενωσιακής νομοθεσίας, η οποία, ως γνωστόν, υπέρκειται της εθνικής νομοθεσίας. 

Με τιμή,

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση
-Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κα. Νίκη Κεραμέως
email: protocol@minedu.gov.gr 
- Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο
email: secretary.gen-sec@moh.gov.gr 
-Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπουργείου Υγείας
Email: dnos@moh.gov.gr 
-Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
Email: info@enne.gr
-2ο Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας και Θράκης της Ε.Ν.Ε.
Email: ptene2@yahoo.gr 
-5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ε.Ν.Ε.
Email: info@ennekritis.gr 
-Ενδιαφερόμενες
Email: thinkpositive@gmx.de 
Email: toutoudakis@mandelenis.gr 
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