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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ
Β΄1023) υπουργικής απόφασης με θέμα “Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς
νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες
και νοσοκόμους” όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ.
Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2052 Διορθ. Σφαλμ. στο
ΦΕΚ Β΄1944/2013) και την αριθμ.Α3γ/οικ.18680/2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄458)»
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 & 2 του άρθρου 2 του Ν. 4132/2013 « Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄59)
β. Του άρθρου 38 του Ν. 4278/2014 «Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»
γ. Των άρθρων 5 και 6 του Ν. 2472/1997 « Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄50), όπως ισχύει
δ. Του άρθρου 2 του ΑΝ 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων»(ΦΕΚ Α΄179),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.
1976/1991 (ΦΕΚ Α΄184)
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ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98).
στ. Των άρθρων 4 και 17 του Π.Δ. 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για
την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 93), όπως ισχύει
ζ. Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει
η. Του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως
ισχύει
2. Την αριθμ. Υ4α/οικ.37804/2013 Υπουργική Απόφαση «Παροχή υπηρεσιών σε
ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές
νοσοκόμες και νοσοκόμους» (ΦΕΚ Β΄ 1023), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την αριθμ. Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄ 2052 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄1944/2013) και την αριθμ.Α3γ/οικ.18680/2015
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄458)
3.Την αριθμ.Φ.700/388/338691/Σ.5392/2016 Κ.Υ.Α.«Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς
των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ) από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους» (ΦΕΚ Β΄3639)
4.Την αριθμ.Φ.9/οικ.1012/1999 Κ.Υ.Α.«Καθορισμός αρμόδιου φορέα και
προϋποθέσεων χορήγησης άδειας εργασίας αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων»
(ΦΕΚ Β΄ 425), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ80000/28875/1856/2012 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 1175)
5. Το άρθρο 25 της αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/2018 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ90380/25916/3294/31.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2011)
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών
Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»
(ΦΕΚ Β΄ 2315)
6. Την αριθμ. 11120/1999 Κ.Υ.Α.«Καθορισμός αποδοχών αποκλειστικών αδελφών
νοσοκόμων όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β΄461 – Διορθ. Σφαλμ. στο 964 Β΄/1999)
7. Την αριθμ. 13333/2000 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός αποδοχών αποκλειστικών αδελφών
νοσοκόμων όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β΄1566)
8. Την αριθμ.Υ1γ/Γ.Π. οικ. 35797/2012 Υπουργική Απόφαση « Πιστοποιητικό υγείας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» (ΦΕΚ Β΄ 1199)
9. Την αριθμ. Υ25/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2144),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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10.Την αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού»
στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Β΄94) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
11.Την αριθμ. Α1α/43866/8-6-2018 Απόφαση «Τοποθέτηση της Παρασκευής
Θεοφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄,
ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας»
(ΑΔΑ: Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε)
12. Την αριθμ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 61620/27-11-2018 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (ΑΔΑ: 6ΝΠΨ465 ΦΥΟ-ΧΓΗ)με θέμα «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς από
αποκλειστικές νοσοκόμες»
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ Β΄1023)
υπουργική απόφαση με θέμα “Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και
ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους”, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2052 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄1944/2013) και την
αριθμ.Α3γ/οικ.18680/2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄458)», ως ακολούθως:
1. Στην παρ.4 περ. α οι λέξεις « έναν νοσηλευτή/τρια με Β΄ βαθμό»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «έναν νοσηλευτή/τρια με Α΄ βαθμό»

2. To δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών
νοσοκόμων, με τον τρόπο που περιγράφεται στο εδάφιο γ της παρ. 4, καθώς
και την υποχρέωση ελέγχου αυτών για τυχόν παραπτώματα, με δυνατότητα
αντικατάστασής τους σε περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό αίτημα
ή υπάρξει έγγραφη ενημέρωση από τον/την Προϊστάμενο/νη του Τμήματος ή
τον/την υπεύθυνο/ν Νοσηλευτή/τρια βάρδιας ακόμη και οριστικού
αποκλεισμού τους από τον ονομαστικό πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος.
Τα παραπτώματα είναι τα εξής:
α) Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων επικουρικής νοσηλευτικής φροντίδας
β) Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς τον ασθενή ή τους οικείους του ή
αντικείμενη προς τα χρηστά ήθη
γ) Μη τήρηση του ωραρίου εργασίας
δ) Άρνηση βάρδιας έως τρεις (3) φορές
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ε) Μη αποκλειστική απασχόληση σε έναν και μόνο ασθενή
στ) Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
ζ) Παράλειψη ένδυσης της στολής εργασίας και η απουσία της κάρτας
ταυτοποίησης σε εμφανές σημείο
η) Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής
Κλινικής
θ) Μη συνεργασία και αποδοχή εποπτείας από το μόνιμο νοσηλευτικό
προσωπικό του τμήματος που νοσηλεύεται ο ασθενής
ι) Τέλεση οποιουδήποτε πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος στο
χώρο του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.
ια) Πολύωρη απομάκρυνση από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της βάρδιας.
ιβ) Απασχόληση και σε άλλο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική εκτός του
νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής που έχει επιλεγεί.
3. Στην παρ. 6 μετά τις λέξεις « Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του νοσοκομείου» προστίθεται «ή αυτός/αυτή που τον/την αντικαθιστά» και
μετά τις λέξεις «ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού της
ιδιωτικής κλινικής» προστίθεται «ή αυτός/αυτή που τον/την αντικαθιστά»

4. Στην παρ. 6 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως ακολούθως:
«Η τριμελής Επιτροπή υποχρεούται να συντάσσει και αποστέλλει, ανά μήνα
στην Διοίκηση του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής, στο αρμόδιο Τμήμα
της Υ.ΠΕ., στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Πανελλαδική ΄Ενωση
Νοσοκόμων Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»,
σχετική ΄Εκθεση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες του
παραρτήματος της παρούσης απόφασης»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 μετά τις λέξεις «θα αναγράφεται η συγγενική
σχέση με αυτόν» προστίθενται τα ακόλουθα:
Η άδεια παραμονής θα δίδεται μετά από αίτηση του συγγενή, στην οποία θα
δηλώνονται το ανώτερο τρία (3) άτομα που θα μπορούν εναλλακτικά να
συνοδεύουν τον ασθενή, αφού επιδείξουν την άδεια παραμονής και την
αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο, στην Προϊσταμένη
του νοσηλευτικού τμήματος.
6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, σχετικά με την παραμονή των
συνοδών αλλά και των αποκλειστικών νοσοκόμων, καθώς και τον έλεγχο για
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μη διακίνηση διαφημιστικού υλικού για παροχή φροντίδας, έχει ο/η
Προϊστάμενος/η ή ο/η υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια βάρδιας του Τμήματος
όπου νοσηλεύεται ο ασθενής, καθώς και ο/η εφημερεύων κάθε φορά
Τομεάρχης και το προσωπικό ασφάλειας του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής
κλινικής. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται απασχόληση
αποκλειστικών νοσοκόμων που δεν προβλέπονται από τον οικείο ονομαστικό
πίνακα, ειδοποιείται η ασφάλεια του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής και
σε περιπτώσεις μη απομάκρυνσής τους ειδοποιείται η ασφάλεια του οικείου
Αστυνομικού Τμήματος».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
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Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ4α/οικ. 37804/2013 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 1023)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

