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Προς  τον  Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

 
Θέμα:  « Αδικία εις  βάρος  πτυχιούχων 2020 της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. κατά τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΠΙΣ, για την απόκτηση  βεβαίωσης άδειας 
άσκησης επαγγέλματος » 

 

 

    
    Σύμφωνα με καταγγελίες των  πτυχιούχων  2020 της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. εκτυλίσσεται σε 

βάρος τους  μία κατάφωρη αδικία, η οποία  αφορά στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων προς τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), για την απόκτηση της βεβαίωσης άδειας άσκησης 

επαγγέλματος,  έγγραφο άκρως απαραίτητο στην κατάθεση αιτήσεων για την έναρξη ιατρικής 

ειδικότητας.  

   Επ’ αυτού επισημαίνουν ότι  ο ΠΙΣ στην ανακοίνωσή του «Ενημέρωση για τις Άδειες Ασκήσεως 

Επαγγέλματος» (28/07/2020) διαβεβαίωνε πως «... όσοι πτυχιούχοι υποβάλλουν αίτηση για λήψη 

Βεβαίωσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από τις 5 Αυγούστου 2020, θα λάβουν τη σχετική 

βεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου, μαζικά την 

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 μετά τις 15:00, προκειμένου να την καταθέσουν στις αντίστοιχες 

Περιφέρειες για να μπουν στη σειρά αναμονής για ειδικότητα» . 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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   Δυστυχώς,  στις 06/08/2020 διαπιστώθηκε ότι  η προαναφερόμενη  διαδικασία όχι μόνο δεν 

τηρήθηκε, αλλά  παρακάμφθηκε από τον ίδιο τον ΠΙΣ, καθώς  ορισμένοι είχαν ήδη λάβει τις 

βεβαιώσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τις 05/08/2020 και 06/08/2020, ενώ στην  

έγγραφη διαμαρτυρία τους,  ο ΠΙΣ έδωσε την  κάτωθι απάντηση  στις 07/08/2020 :  

«… Στις 16:00, λόγω του τεράστιου όγκου, απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 286 

απαντητικά μηνύματα, με τους κωδικούς πληρωμής, που συνοδεύονταν εκ παραδρομής και με 

τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων, τους οποίους δεν έπρεπε να έχουν οι αιτούντες στην 

κατοχή τους πριν από τις 14/08/2020, όπως προέβλεπε η αρχική απόφαση του ΠΙΣ».  

    Σύμφωνα με την  αρχή της νομιμότητας, της ισότητας και της χρηστής διοίκησης θα έπρεπε το 

λάθος αυτό από την πλευρά του ΠΙΣ να έχει ήδη διορθωθεί  με  την  άμεση ακύρωση των 

αιτήσεων  πτυχιούχων,  οι οποίες έγιναν δεκτές και έλαβαν σειρά προτεραιότητας για αναμονή 

Ειδικότητας στις Υ.ΠΕ. της χώρας από τις 05/08/2020  και  εν συνεχεία να  θέσει  σε ισχύ ως 

ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων τις λίστες αναμονής για ειδικότητα στις Υ.ΠΕ. της 

Χώρας η 17/08/2020, υπό  την προϋπόθεση ότι όλοι οι πτυχιούχοι θα  έχουν λάβει από τον ΠΙΣ τη 

Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.  

     Εν τούτοις, οι χορηγηθείσες βεβαιώσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εξακολουθούν να 

ισχύουν και να τηρούνται.  

 

         Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σκοπεύετε να ακυρώσετε άμεσα τις αιτήσεις των πτυχιούχων, οι οποίες έγιναν δεκτές και 

έλαβαν σειρά προτεραιότητας για αναμονή Ειδικότητας στις Υ.ΠΕ. από τις 05/08/2020 και 

06/08/2020; 

2. Θα ισχύσει η 17η Αυγούστου 2020 ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στις 

λίστες αναμονής για ειδικότητα, στις Υ.ΠΕ. της Χώρας ; 

3. Ποια μέτρα θα λάβετε ώστε τα  λάθη και οι ολιγωρίες του ΠΙΣ να μη δημιουργούν αδικίες  

και να μη λειτουργούν εις  βάρος της  αρχής της νομιμότητας  και της  χρηστής  διοίκησης; 



 
 

 

                                                                                                                    Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 

                                                                   

 

 

 




