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ΔΙΟΙΚΗΗ 2Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

Πειπαιάρ , 23-10-2017
Απιθ. Ππωη.: ΔΑΑΔ/5171
ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ

ΘΕΜΑ: Εγγπαθή/Επανεγγπαθή ζηο Μηηπώο Αποκλειζηικών Νοζοκόμων.

΄Δρνληαο ππόςε:
1. Τελ ππ’ αξηζκ. Υ4α/νηθ. 37804/25-4-2013 Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ
Υγείαο «Παξνρή ππεξεζηώλ ζε αζζελείο λνζνθνκείσλ ΔΣΥ θαη ηδησηηθώλ
θιηληθώλ ηεο Φώξαο από απνθιεηζηηθέο λνζνθόκεο θαη λνζνθόκνπο» (ΦΔΚ
1023 Β΄).
2. Τελ ππ’ αξηζκ. Υ4α/Γ.Π.νηθ.75206/8-8-2013 Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ
Υγείαο «Τξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. Υ4α/νηθ.37804/2013
(ΦΔΚ 1023 Β΄/25-4-2013) Υπνπξγηθήο Απόθαζεο κε ζέκα: «Παξνρή
ππεξεζηώλ ζε αζζελείο λνζνθνκείσλ ΔΣΥ θαη ηδησηηθώλ θιηληθώλ ηεο
Φώξαο από απνθιεηζηηθέο λνζνθόκεο θαη λνζνθόκνπο» (ΦΔΚ 1944 Β΄) θαη
ηελ ηξνπνπνίεζε κε ηελ αξηζκ. Α3γ/νηθ. 18680/2015 (ΦΔΚ 458/2015)
Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Υγείαο πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ
αξηζκ. Υ4α/Γ.Π. νηθ. 75206/8-8-2013 Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ
1944/Β΄/2013).
3. Τελ ππ’ αξηζκ.Α3γ.18680 13 Μαξηίνπ 2016 Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Υπνπξγνύ Υγείαο «Τξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. Υ4α/Γ.Π. νηθ. 75206/8.8.2013
ππνπξγηθήο απόθαζεο (ΦΔΚ 1944/Β΄/2013).

Ανακοινώνοςμε

Τελ ππνβνιή αηνκηθώλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα
εγγξαθνύλ ζην Μεηξών Απνθιεηζηηθώλ Ννζνθόκσλ θαη σο αθνινύζσο:
Οι αηομικέρ αιηήζειρ με θωηογπαθία ηος ενδιαθεπομένος/νηρ και
ζςνημμένα ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά θα ςποβάλλονηαι ζηην έδπα ηηρ
2ηρ Τ.ΠΕ. Πειπαιώρ και Αιγαίος, Θηβών 46-48 ζηον Πειπαιά από Σεηάπηη 15
Νοεμβπίος έωρ και Πέμπηη 30 Noεμβπίος 2017 από ηιρ 11 π.μ. έωρ 13 μ.μ.
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Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζέζεηο ησλ νλνκαζηηθώλ θαηαιόγσλ
απνθιεηζηηθώλ λνζνθόκσλ πνπ ζα απνζηαινύλ ζηα Ννζνθνκεία θαη Ιδησηηθέο
Κιηληθέο ιακβάλνληαη ππόςε θνηλσληθά θξηηήξηα, νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ε
εκπεηξία, νπόηε θαη νη ελδηαθεξόκελνη/λεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ κε ηελ
αηνκηθή αίηεζε, ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Πηπρίν θαη Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο λνζειεπηή/ηξηαο ή βνεζνύ
λνζειεπηή/ηξηαο.
Άδεηα εξγαζίαο από ην Ι.Κ.Α.
Αληίγξαθν νπνηνπδήπνηε πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο ή ηίηινπ ζπνπδώλ
θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΤΔ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ΓΔ ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηίηιν Ιδξπκάησλ θαη Σρνιώλ ηεο αιινδαπήο, ην
νπνίν νδεγεί ζηελ απόθηεζε ηεο ππό β) άδεηαο εξγαζίαο.
Α.Μ.Κ.Α.
Πηζηνπνηεηηθό ειιελνκάζεηαο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο
Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΥΔ)
Δπηπέδνπ Α2 γηα εηδηθνύο
επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε επάξθεηά
ηνπο ζηελ θαηαλόεζε θαη ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο .Τα αλσηέξσ
ηζρύνπλ γηα όζνπο δελ δηαζέηνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Οη νκνγελείο,
θάηνρνη ηνπ εηδηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο νκνγελώλ δελ είλαη
ππνρξεσκέλνη
λα
θαηαζέζνπλ
ην
αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθό
ειιελνκάζεηαο.
Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο.
Ιζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ (γηα πηπρία πνπ
πξνέξρνληαη από Ιδξύκαηα Δμσηεξηθνύ).
Αληίγξαθν
εθθαζαξηζηηθνύ
ζεκεηώκαηνο
ηνπ
πξνεγνύκελνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο.
Βεβαίσζε ηνπ Ι.Κ.Α. από όπνπ πξνθύπηνπλ νη εκέξεο εξγαζίεο
(έλζεκα) ηνπ /ηεο απαζρνινύκελνπ/λεο.
Φσηνηππία ηεο ζρεηηθήο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ Ι.Κ.Α. κε ηελ αλαλέσζε
γηα ην ηξέρνλ έηνο ( ζύκθσλα κε ηελ αξ.Υ1γ/ΓΑ/νηθ.35797 π.α.(1199Β’).
Απιό θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο
ή γηα ηνπο αιινδαπνύο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ
ηνπ δηαβαηεξίνπ θαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο.
Φσηνγξαθία ηύπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
Υπεύζπλε δήισζε πνπ λα βεβαηώλνπλ όηη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
πνπ ζα ππνβάιινπλ είλαη πξαγκαηηθά θαη αιεζή.
Τν αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο αλαδεηείηαη
απηεπάγγειηα από ηελ Υπεξεζία καο.
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ΗΜΕΘΩΗ:Σε πεξίπησζε ηειεζίδηθεο θαηαδίθεο γηα νπνηνδήπνηε
θαθνύξγεκα θαζώο θαη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο θινπήο, ππεμαίξεζεο,
απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, παξαράξαμεο ή θηβδειείαο,
δσξνδνθίαο, θαηαπίεζεο, ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο, αξπαγήο
πξνζώπνπ θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο
ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, ε
εγγξαθή ζην Μεηξών επηηξέπεηαη:
α) Σηελ πεξίπησζε επηβνιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο ή πνηλήο θπιάθηζεο
έσο έμη (6) κήλεο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ έθηηζε
ηεο πνηλήο.
β) Σηελ πεξίπησζε επηβνιήο πνηλήο θπιάθηζεο πέξαλ ησλ έμη (6)
κελώλ ή πνηλή πεξηνξηζκνύ ζε ςπρηαηξηθό θαηάζηεκα, κεηά ηελ
παξέιεπζε νθηώ (8) εηώλ από ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο.
γ) Σηελ πεξίπησζε επηβνιήο πνηλήο θαζείξμεσο, κεηά ηελ
παξέιεπζε είθνζη (2)) εηώλ από ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο.






Δηδηθόηεξα, γηα ηα πηπρία πνπ πξνέξρνληαη από Ιδξύκαηα ηνπ
εμσηεξηθνύ απαηηείηαη γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξών, λα
ζπλππνβάιιεηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο
από ηνλ Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό Αλαγλώξηζεο Τίηισλ
Αθαδεκαηθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή ην πξώελ
ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ην πξώελ ΙΤΔ. ΄Οζα πηπρία πξνέξρνληαη από
θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ απαηηείηαη αλαγλώξηζή ηνπο από ην
Σπκβνύιην
Αλαγλσξίζεσο
Δπαγγεικαηηθώλ
Πξνζόλησλ
(Σ.Α.Δ.Π.) ή ην πξώελ Σπκβνύιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλώξηζεο
Τίηισλ
Δθπαίδεπζεο
θαη
Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο
(Σ.Δ.Α.Τ.Δ.Κ) ή ηζνηηκία από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό
Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ
(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.).
Οι άδειερ επγαζίαρ ηος ΘΚΑ ηων αποκλειζηικών νοζοκόμων
πος έσοςν εκδοθεί έωρ ηην 9-4-2012 εξακολοςθούν να ιζσύοςν,
και για ηιρ πεπιπηώζειρ πος αθοπούν δεν απαιηείηαι καηάθεζη
ηίηλος ζποςδών και έκδοζη νέαρ βεβαίωζηρ (ππώην άδεια)
άζκηζηρ
επαγγέλμαηορ
νοζηλεςηή/ηπιαρ
ή
βοηθού
νοζηλεςηή/ηπιαρ.
Οι εγγεγπαμμένοι οθείλοςν να ενημεπώνοςν ηο Μηηπώο για
κάθε μεηαβολή ηων ζηοισείων πος έσοςν καηαθέζει.

Όζερ/οι αποκλειζηικέρ/οί νοζοκόμερ/οι πος έσοςν ζςμπεπιληθθεί ζηον
πίνακα ηος Εθνικού Μηηπώος Αποκλειζηικών Νοζοκόμων έηοςρ 2017 και
επιθςμούν ηην ανανέωζη εγγπαθήρ ηοςρ οθείλοςν να ςποβάλλοςν εκ νέος
αίηηζη εγγπαθήρ για ηο 2018, και να αναθέποςν ηο Νοζοκομείο
απαζσόληζηρ με ζςνημμένη Τπεύθςνη Δήλωζη ηος Ν. 1599/1986, όπος
θα δηλώνοςν όηι ηα έγγπαθα πος έσοςν ςποβάλλει για ηην εγγπαθή ηοςρ
ζηο Μηηπώο Αποκλειζηικών Νοζοκόμων δεν έσοςν μεηαβληθεί.
ε πεπίπηωζη ανανέωζηρ εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο Αποκλειζηικών
Νοζοκόμων παπακαλούνηαι ηα απμόδια Νοζοκομεία να ζςγκενηπώνοςν ηα
ζσεηικά αιηήμαηα πος θα ςποβληθούν ενηόρ ηηρ ηασθείζαρ πποθεζμίαρ και
να μαρ ηα αποζηείλοςν ζςγκενηπωηικά μόλιρ λήξει η οπιζθείζα πποθεζμία.
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ΣΕΛΟ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑ ΤΠΟΥΡΕΟΤΝΣΑΘ ΝΑ ΕΓΥΕΘΡΘΖΟΤΝ ΣΗΝ ΑΘΣΗΗ
ΚΑΘ ΣΗΝ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΣΘ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΜΕΝΕ ΚΑΘ ΣΟΤ
ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΟΘ ΟΠΟΘΕ ΕΥΟΤΝ ΑΝΑΡΣΗΘΕΘ ΣΟΝ ΘΣΟΣΟΠΟ
2dype.gr/Aνακοινώζειρ.
Σέλορ
ηα Νοζοκομεία και οι Θδιωηικέρ Κλινικέρ παπακαλούνηαι να
ζςγκενηπώζοςν ενηόρ ηος Θανοςαπίος 2018 ηιρ ανανεώζειρ αδειών
επγαζίαρ ηος ΘΚΑ ηων αποκλειζηικών νοζοκόμων πος απαζσολούν και να
μαρ ηιρ αποζηείλοςν ζςγκενηπωηικά έωρ 31 Θανοςαπίος 2018.
Η παξνύζα αλαθνίλσζε, θαζώο θαη ππνδείγκαηα αίηεζεο θαη Υπεύζπλεο
Γήισζεο ζα αλαξηεζνύλ ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Υπεξεζίαο καο 2dype.gr.
Η αίηεζε γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ ησλ απνθιεηζηηθώλ λνζνθόκσλ
δηαηίζεηαη ζηα Ννζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο αξκνδηόηεηάο καο.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΤ
Κοινοποίηζη:
(με ηην παράκληζη να ειδοποιηθούν οι εγγεγραμμένες/νοι ζηο Δθνικό Μηηρώο Αποκλειζηικών
Νοζοκόμων και κάθε ενδιαθερόμενη/νος για ηην σποβολή αιηήζεων)
- Α.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΜΔΣΑΞΑ»
- ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΡΓΤΡΟΤΓΖ
Γ. Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ «ΣΕΑΝΔΗΟ»
Α.Δ. «ΔΛΔΤΘΧ»
- Γ.Ν. ΔΛΔΤΗΝΑ «ΘΡΗΑΗΟ»
- ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ
- Γ.Ν. ΝΗΚΑΗΑ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ»
- ΚΛΗΝΗΚΖ «ΕΧΟΓΟΥΟ
ΠΖΓΖ»Η. ΚΑΣΑΝΗΑ
- Γ.Ν. ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ «Ζ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
- ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ
EUROMEDICA ΓΧ/ΝΖΟΤ Α.Δ.
- Φ.Ν.Α. ΑΣΣΗΚΖ
- ΣΗΜΗΟ ΣΑΤΡΟ
- Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ»
- ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΑΚΔΗΟ
- Γ.Ν. ΒΟΤΛΑ «ΑΚΛΖΠΗΔΗΟΝ»
- ΑΓΗΑ ΔΗΡΖΝΖ
- Γ. Ν. – ΚΤ ΚΤΘΖΡΧΝ «ΣΡΗΦΤΛΛΔΗΟ»
- ΣΑΞΗΑΡΥΑΗ
- Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΗΣΔΗΟ»
- ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
- Γ.Ν. ΜΤΣΗΛΖΝΖ «ΒΟΣΑΝΔΗΟ»
- Γ.Ν. ΑΜΟΤ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ»
- ΒΗΟΚΛΗΝΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ.
- Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
- ΜΔΣΡΟΠΟΛΗΣΑΝ ΘΔΡΑΠ/ΡΗΟ
- Γ.Ν. –Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ
- ΗΧΝΗΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ
- Γ.Ν. –ΚΤ ΗΚΑΡΗΑ
- ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΗΑΓΚΟΤ ΔΠΔ
- Γ.Ν. ΤΡΟΤ «ΒΑΡΓΑΚΔΗΟ ΚΑΗ ΠΡΧΗΟ»
- ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΛΑΜΗΝΑ
- Γ.Ν. – Κ.Τ. ΝΑΞΟΤ
ΓΛΤΚΤ ΗΖΟΤ
- Γ.Ν. ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ»
- ΠΑΝΑΓΗΑ Ζ ΟΓΖΓΖΣΡΗΑ
ΜΠΑΗΕΟΤ ΔΠΔ
- Γ.Ν. –Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ»
- ΠΔΗΡΑΗΚΟ ΘΔΡΑΠ/ΣΖΡΗΟ Α.Δ.
- Γ.Ν. – Κ.Τ. ΚΧ
- Υ.Γ. ΕΖΛΑΚΟΤ
- ΚΡΑΣΗΚΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ-ΚΤ ΛΔΡΟΤ
- Γ. ΚΑΝΑΚΗΓΖ ΔΠΔ
Εζωηερική διανομή:
Γρ. Γιοικηηή
Γρ. Τποδιοικηηών
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