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Αριθ. Πρωτ.: ∆ΑΑ∆/40518/21189 
 

                                                                                             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Εγγραφή/Επανεγγραφή  στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόµων. 
 

 

΄Εχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθµ.  Υ4α/οικ. 37804/25-4-2013 Απόφαση του Υπουργού  

Υγείας «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκοµείων ΕΣΥ και ιδιωτικών 
κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόµες και νοσοκόµους» (ΦΕΚ 
1023 Β΄). 

2. Την υπ’ αριθµ. Υ4α/Γ.Π.οικ.75206/8-8-2013 Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Τροποποίηση και συµπλήρωση της αριθ. Υ4α/οικ.37804/2013 
(ΦΕΚ 1023 Β΄/25-4-2013) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα:  «Παροχή 
υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκοµείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της 
Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόµες και νοσοκόµους» (ΦΕΚ 1944 Β΄) και 
την τροποποίηση µε την αριθµ. Α3γ/οικ. 18680/2015 (ΦΕΚ 458/2015) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που τροποποίησε την 
αριθµ. Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
1944/Β΄/2013). 

 
 

Ανακοινώνουµε 
 

Την υποβολή ατοµικών αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, προκειµένου να 
εγγραφούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόµων και ως ακολούθως: 
 
Οι ατοµικές αιτήσεις µε φωτογραφία του ενδιαφεροµένου/νης και 
συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην έδρα της 
2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48 στον Πειραιά από ∆ευτέρα 16 
Νοεµβρίου έως και 30 Noεµβρίου  2015 από τις 11 π.µ. έως 13 µ.µ. 
 
Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονοµαστικών καταλόγων 
αποκλειστικών νοσοκόµων που θα αποσταλούν στα Νοσοκοµεία και Ιδιωτικές 
Κλινικές λαµβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια, οικονοµικά κριτήρια και η 
εµπειρία, οπότε και οι ενδιαφερόµενοι/νες  θα πρέπει να συνυποβάλλουν µε την 
ατοµική αίτηση,  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού 
νοσηλευτή/τριας. 

2. Άδεια εργασίας από το Ι.Κ.Α. 
3. Επικυρωµένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώµατος ή τίτλου 

σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ∆Ε 
της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο Ιδρυµάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το 
οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας.  



4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (για όσους δεν διαθέτουν την ελληνική 

ιθαγένεια. Οι οµογενείς, κάτοχοι του ειδικού δελτίου ταυτότητας 
οµογενών). 

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
7. Ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών (για πτυχία που 

προέρχονται από Ιδρύµατα Εξωτερικού). 
8.  Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του προηγούµενου 

οικονοµικού έτους. 
9. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. από όπου προκύπτουν οι ηµέρες εργασίες  

(ένσηµα) του /της απασχολούµενου/νης.  
10. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. µε την ανανέωση 

για το τρέχον έτος ( σύµφωνα µε την αρ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α.(1199Β’). 
11. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 

ή για τους αλλοδαπούς επικυρωµένα αντίγραφα των κρίσιµων σελίδων 
του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραµονής. 

12. Φωτογραφία τύπου  αστυνοµικής ταυτότητας. 
13. Υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνουν ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά 

που θα υποβάλλουν είναι πραγµατικά και αληθή. 

• Το αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας.  

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για οποιοδήποτε 
κακούργηµα καθώς και για τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης ή κιβδηλείας, 
δωροδοκίας, καταπίεσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, αρπαγής 
προσώπου καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η 
εγγραφή στο Μητρώο επιτρέπεται: 
α) Στην περίπτωση επιβολής χρηµατικής ποινής ή ποινής φυλάκισης 
έως έξι (6) µήνες, µετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την έκτιση 
της ποινής. 
β) Στην περίπτωση  επιβολής ποινής φυλάκισης πέραν των έξι (6) 
µηνών ή ποινή περιορισµού σε ψυχιατρικό κατάστηµα, µετά την 
παρέλευση οκτώ (8) ετών από την έκτιση της ποινής. 
γ) Στην περίπτωση επιβολής ποινής καθείρξεως, µετά την 
παρέλευση είκοσι (2)) ετών από την έκτιση της ποινής.       

          

• Ειδικότερα, για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύµατα του 
εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να 
συνυποβάλλεται ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους 
από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαικών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή το πρώην 
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το πρώην ΙΤΕ. ΄Οσα πτυχία προέρχονται από 
κράτη-µέλη της ΕΕ απαιτείται αναγνώρισή τους από το 
Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων 
(Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης 
Τίτλων Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης  
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) ή ισοτιµία από τον Εθνικό Οργανισµό 
Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 



 
 

 

• Οι  άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόµων που 
έχουν εκδοθεί έως την 9-4-2012 εξακολουθούν να ισχύουν, και 
για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση 
τίτλου σπουδών και έκδοση νέας βεβαίωσης (πρώην άδειας) 
άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού 
νοσηλευτή/τριας. 

• Οι εγγεγραµµένοι οφείλουν να ενηµερώνουν το Μητρώο για 
κάθε µεταβολή των στοιχείων που έχουν καταθέσει. 

 

 
Όσες/οι  αποκλειστικές/οί νοσοκόµες/οι που έχουν συµπεριληφθεί στον 
πίνακα του Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόµων έτους 2015  και 
επιθυµούν την ανανέωση εγγραφής τους οφείλουν να υποβάλλουν εκ νέου 
αίτηση εγγραφής για το 2016, στην οποία και θα αναγράφουν τον αριθµό 
πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης, καθώς και το Νοσοκοµείο 
απασχόλησης   µε συνηµµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986,  όπου 
θα δηλώνουν ότι τα έγγραφα που έχουν υποβάλλει για την εγγραφή τους 
στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόµων δεν έχουν µεταβληθεί. 
Σε περίπτωση ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών 
Νοσοκόµων παρακαλούνται τα αρµόδια Νοσοκοµεία να συγκεντρώνουν τα 
σχετικά αιτήµατα που θα υποβληθούν εντός της ταχθείσας προθεσµίας και 
να µας τα αποστείλουν συγκεντρωτικά µόλις λήξει η ορισθείσα προθεσµία. 
Τέλος  τα Νοσοκοµεία και οι Ιδιωτικές Κλινικές παρακαλούνται να 
συγκεντρώσουν εντός του Ιανουαρίου 2016 τις ανανεώσεις αδειών 
εργασίας του ΙΚΑ των αποκλειστικών νοσοκόµων που απασχολούν και να 
µας τις αποστείλουν συγκεντρωτικά  έως 31 Ιανουαρίου 2016. 
 
 
 Η παρούσα ανακοίνωση, καθώς και υποδείγµατα αίτησης και Υπεύθυνης 
∆ήλωσης  θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας µας  2dype.gr. 
Η αίτηση για την υποβολή  δικαιολογητικών των αποκλειστικών νοσοκόµων 
διατίθεται στα Νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές αρµοδιότητάς µας. 
 

Η ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ 

 
Κοινοποίηση: 
(µε την παράκληση να ειδοποιηθούν οι εγγεγραµµένες/νοι  στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών 

Νοσοκόµων και κάθε ενδιαφερόµενη/νος για την υποβολή αιτήσεων) 

- Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»                                                           - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ∆Η    

-      Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»                                                            Α.Ε. «ΕΛΕΥΘΩ» 

- Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»                                                      - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

- Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»                                - ΚΛΙΝΙΚΗ «ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ   

                                                                                                                   ΠΗΓΗ»ΙΣ. ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

- Γ.Ν. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ                          - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ   

                                                                                                                   EUROMEDICA ∆Ω/ΝΗΣΟΥ Α.Ε. 



- Ψ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    

- Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»                                                                         - ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ 

- Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ»                                                 - ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 

- Γ. Ν. – ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ»                                       - ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ 

- Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»                                                           - ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

- Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»                                                

- Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»                                    - ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. 

- Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»                                                           - ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΘΕΡΑΠ/ΡΙΟ 

- Γ.Ν. –Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ                                                                     - ΙΩΝΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

- Γ.Ν. –ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                                          - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΠΕ 

- Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»                                     - ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

- Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ                                                                            ΓΛΥΚΥΣ ΙΗΣΟΥΣ                                                                   

- Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ»                                 - ΠΑΝΑΓΙΑ Η Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ  

                                                                                                                    ΜΠΑΙΖΟΥ ΕΠΕ 

- Γ.Ν. –Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»                             - ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠ/ΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

- Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ                                                                                 - Χ.∆. ΖΗΛΑΚΟΥ 

- ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ                                    -  Γ. ΚΑΝΑΚΙ∆Η ΕΠΕ 

   
Εσωτερική διανοµή: 

Γρ. ∆ιοικητή 

Γρ. Υποδιοικητών                                                      


