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ΔΝΩΠΗΟΝ ΣΟΤ θ Γηνηθεηή ηεο 1
εο

 ΤΠΔ 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ 

 

Σνπ δεπηεξνβάζκηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ νξγάλνπ κε ηελ επσλπκία 

'ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΜΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

(Π.Ο.Π.Δ.Κ.Α.Β.)'  πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, νδόο ,

Πξνμέλνπ Κνξνκειά αξηζκ. 51,  όπσο εθπξνζσπείηαη ζύκθσλα κε ην 

λόκν. 

 

θ. Γηνηθεηά , 

Νηώζνπκε εζηθή ππνρξέσζή καο λα ζαο απνζηείινπκε ην παξόλ 

ππόκλεκα θαη λα ζαο επηζεκάλνπκε όηη ε ππ’ αξηζκ 16964/15/4/2022 

απόθαζε  πνπ έρεηε εηζάγεη  θαη εηνηκάδεζηε λα ζέζεηε ζε εθαξκνγή,  

ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνηίζεζηε λα ζηειερώζεηε ηηο κνλάδεο πγείαο 

επζύλεο ζαο κε Ιδησηηθά αζζελνθόξα  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  04/05/2021 

 

 

 

             

Από: Π.Ο.Π.ΕΚΑΒ 

Τηλ:2310 566946  FAX 2310 512302 

ΚΙΝ:6972727007 

 AM.7024/2002 ΑΦΜ 099907587 
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 Όρη κόλν ΓΔΝ ιύλεη θαλέλα πξόβιεκα, 

 ΟΥΗ κόλν δελ εμαζθαιίδεη απξόζθνπηε παξνρή 

θξνληίδαο θαη αζθαινύο δηαθνκηδήο αζζελώλ, 

 Αληίζεηα ε ηπρόλ εθαξκνγή ηεο ΘΔΣΔΗ Δ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 θπξίσο δε ζπλαλζξώπσλ καο  πνπ ΑΝΘΡΩΠΗΝΔ ΕΩΔ,

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη ρξήδνπλ επίζεο 

ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ηόζν θαηά ην εμηηήξην ηνπο όζν θαη 

γηα ηελ επαλεμέηαζή ηνπο    

 

θ. Γηνηθεηά  

ΑΡΝΟΤΜΑΣΔ λα γίλνπκε ζπλεξγνί ζηε δηαθηλδύλεπζε ή 

ζηελ απώιεηα αλζξώπηλσλ δσώλ. 

ΚΑΛΟΤΜΔ θαη εζάο θ. Γηνηθεηά , ΑΜΔΑ ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΖΔΣΔ 

ηελ ππ’ Αξηζκ 16964/15/4/2022 απόθαζή ζαο  
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Οη ιόγνη πνπ επηηάζζνπλ ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο 

είλαη- όισο ελδεηθηηθά – νη αθόινπζνη: 

Α’  ΛΟΓΟ, πος καθιζηά ηην εθαπμογή ηηρ διάηαξηρ 

επικίνδςνη: 

1. ύκθσλα κε ην ππ' αξηζκ.  Πξνεδξηθό Γηάηαγκα (ΦΔΚ 62/2007

Σεύρνο Α',  Αξ. Φύιινπ 70/22-3-2007), θαζνξίζηεθαλ ηα 

Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα ηωλ επαγγεικαηηώλ ηεο εηδηθόηεηαο 

“Γηαζώζηεο – Πιήξωκα αζζελνθόξνπ”. 

2. ην ωο άλω Πξνεδξηθό Γηάηαγκα νξίδνληαη, κεηαμύ άιιωλ, νη 

ηππηθέο θαη νη νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ζην πξόζωπν θάζε επαγγεικαηία, πξνθεηκέλνπ 

απηόο λα ραξαθηεξηζηεί “ΓΙΑΩΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΑ 

ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ” θαη λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα πνπ νθείιεη εθ 

ηνπ Νόκνπ λα εθηειεί ν δηαζώζηεο- πιήξωκα αζζελνθόξνπ. 

 

3. Οπζηώδεο ηππηθό πξνζόλ πνπ νθείιεη λα θαηέρεη ν “δηαζώζηεο- 

πιήξωκα αζζελνθόξνπ” είλαη [α] λα έρεη νινθιεξώζεη ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ ζην ΙΔΚ ΔΚΑΒ, [β] λα έρεη ιάβεη ηελ 

πηζηνπνίεζή ηνπ θαη [γ] λα έρεη ιάβεη ηελ άδεια άζκηζης 

 επαγγέλμαηος ηης ειδικόηηηας Διαζώζηης – Πλήρωμα 
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 ε νπνία ρνξεγείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ Αζθενοθόροσ,

Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο.  

ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, θαλείο άιινο πιελ ησλ 

πξνζώπσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ ππνρξεσηηθά θαη ηηο ηξεηο 

παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο [ήηνη α] εηδηθά εθπαηδεπκέλνη από 

ην ΗΔΚ ΓΗΑΩΣΖ ΠΛΖΡΩΜΑ ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ θαη β] 

πηζηνπνηεκέλνη ηεο Δηδηθόηεηαο Γηαζώζηεο Πιήξσκα 

Αζζελνθόξνπ   θαη γ] έρνληεο άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο]  

ΓΔΝ κπνξεί λα  ππνθαηαζηήζεη ην ξόιν ηης ειδικόηηηας 

Διαζώζηης – Πλήρωμα Αζθενοθόροσ. 

Κανείς άλλος ΔΕΝ μπορεί να βαπηιζηεί – ούηε με 

νομοθεηική ρύθμιζη- “Διαζώζηης – Πλήρωμα 

 Αζθενοθόροσ”.

4. ύμθωνα με ηο ΦΕΚ 2203β/26/5/2021,  απόθαζη 

ηος Ο Τθςποςπγού  Τποδομών Και Μεηαθοπών 

Κ . Ιωάννη Κεθαλογιαννη . «Σξνπνπνίεζε ηεο πεξ. δ’ 

ηεο παξ. 4 ηνπ θεθ. Γ ηεο ππό ζηνηρεία Α2/29542/5347/1991 

(Β’ 707) ππνπξγηθήο απόθαζεο.»  
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ην Αξ. 1 παξ 1γ αλαγξάθεηαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά όηη ηα 

Ηδησηηθά αζζελνθόξα ζα πξέπεη λα ζηειερώλνληαη από νδεγό θαη 

ζπλνδεγό νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα ηεο 

εηδηθόηεηαο Γηαζώζηε - Πιήξσκα Αζζελνθόξνπ θαη, νκνίσο, λα 

δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνζόλησλ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο. Η πιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ 

απνδεηθλύεηαη κε ηελ ππνβνιή ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία Μεηαθνξώλ 

θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο Αίηεζεο - 

Τπεύζπλεο Γήισζεο από ηνλ δηθαηνύρν ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν 

απηνύ, ζπλνδεπόκελεο από ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

Λακβάλνληαο ππόςε  ινηπόλ  ηα παξαπάλσ όια ηα αζζελνθόξα πνπ 

εζείο επηιέμαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ δηαθνκηδή ησλ αζζελώλ 

ησλ δνκώλ επζύλεο ζαο, ζα πξέπεη λα ζηειερώλνληαη από 2 

Γηαζώζηεο Πιεξώκαηα αζζελνθόξνπ .  

Παξόια απηά πνπζελά ζηελ απόθαζε ζαο δελ δηαβάδνπκε ηελ 

παξαπάλσ πξνϋπόζεζε (νύηε θαλ ηελ ειαρίζηε πξνϋπόζεζε ηεο 

ΒΔΚ γηα ηνπο ΓΙΑΏΣΔ) παξά κόλν ζηελ παξ 6 ηεο  ππ’ αξηζκ 

16964/15/4/2022, όπνπ απζαίξεηα αλαθαιύςαηε ηηο εηδηθόηεηεο ( 

Οδεγόο – Γηαζσζηεο θαη Γηαζώζηεο Ννζειεπηήο) 

Μπνξείηε ινηπόλ θ Γηνηθεηά λα ελεκεξώζεηε ηνπο πνιίηεο πνπ ζα 

κεηαθέξεηαη , απν πνηα αθξηβώο επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα 

απνξξένπλ νη δύν παξαπάλσ εηδηθόηεηεο ? 
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Κ. Γηνηθεηά , 

Η έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ζηειερώλνπλ ηα 

αζζελνθόξα πνπ εζείο έρεηε επηιέμεη  πηζαλόλ λα  επηθέξεη 

αλεπαλόξζσηε δεκία. 

Θα βξεζνύκε ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα ζξελήζνπκε αλζξώπηλεο δσέο, 

ε απώιεηα ησλ νπνίσλ ζα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ έιιεηςε 

νπζηαζηηθώλ θαη ηππηθώλ Πξνζόλησλ  ησλ νδεγώλ ησλ αζζελνθόξσλ 

πνπ εζείο επηιέγεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εάλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ 

κνλαδηθή πξνϋπόζεζε πνπ ζέηεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο  16964 

απόθαζή ζαο  

Β’  ΛΟΓΟ, πος καθιζηά ηην εθαπμογή ηηρ 

απόθαζήρ ζαρ επικίνδςνη: 

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 11 εδ. Β’ ηνπ Ν. 

1579/1985, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.15 ηνπ άξζξνπ 66 

Ν.3984/2011 νξίδεηαη όηη: 

"Σα Νοζηλεςηικά Ιδπύμαηα και Κένηπα Τγείαρ ηηρ σώπαρ 

ΤΠΟΥΡΕΟΤΝΣΑΙ να διαθέηοςν ςπό ηη ζςνηονιζηική 

απμοδιόηηηα ηος Ε.Κ.Α.Β. και ηων παπαπηημάηων ηος, ηα  
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αζθενοθόπα αςηοκίνηηα ηοςρ, καηαλλήλωρ ζηελεσωμένα και 

εξοπλιζμένα, ζύμθωνα με μηνιαίο ππόγπαμμα, ηο οποίο 

 ςποβάλλεηαι εγκαίπωρ ζηο Ε.Κ.Α.Β.”.

Δλόςεη ηεο παξαπάλσ ξύζκηζεο ηίζεηαη αθόινπζν νπζηώδεο 

πξόβιεκα: 

Με ηελ ππ’ αξηζκ 18632/03/05/2022 απόθαζή ζαο θαηαζηξαηεγείηε 

ηνπο παξαπάλσ λόκνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζζελνθόξσλ από ην 

ΔΚΑΒ θαη κε έρνληαο άιιε ιύζε δίλεηε ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ 

πληνληζκνύ ηνπο ζηνπο εθάζηνηε Γηνηθεηέο θαη Τπνδηνηθεηέο ησλ 

Ννζνθνκείσλ .  

Φηιόδνμν βέβαηα ζρέδην από πιεπξάο ζαο, αιιά πνιύ καθξηά 

από ηελ πξνβιεπόκελε λνκνζεζία 

Αληηιακβαλόκαζηε ηελ δύζθνιή ζέζε πνπ έρεηε πεξηέιζεη κηαο θαη 

ήηαλ  κε ζύλλνκν  (ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή ζαο απόθαζε)  ε 

δηαρείξηζε ησλ Ιδησηηθώλ Αζζελνθόξσλ λα γίλεηε από ην πξνζσπηθό 

ηνπ πληνληζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ ΔΚΑΒ. Παξόια απηά ε απόθαζε γηα 

ηελ  δηαρείξηζε ησλ Ιδησηηθώλ Αζζελνθόξσλ από ηνπο Γηνηθεηέο Σσλ 

λνζνθνκείσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ  βηαζηηθή θαη ζα νδεγήζεη κε 

καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ θίλεζε ησλ 

αζζελώλ κε απνηέιεζκα ηεξάζηηεο θαζπζηεξήζεηο ζηηο επαλεμεηάζεηο 

ηνπο θαη ζηα εμηηήξηά ηνπο  
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Γ’  ΛΟΓΟ, πος καθιζηά ηην εθαπμογή ηηρ διάηαξηρ 

επικίνδςνη: 

Σξίηνο ιόγνο πνπ θαζηζηά επηθίλδπλε ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ 

απόθαζεο  είλαη θαη ν αθόινπζνο: 

ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηα αζζελνθόξα ηνπ εθάζηνηε ηδησηηθνύ θνξέα 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε. ζα ζηειερώλνληαη από θνηλνύ ηόζν από  

Γηαζώζηεο Πιεξώκαηα αζζελνθόξνπ  όζν θαη από κε εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό,  ειινρεύεη ν θίλδπλνο νη πηζηνπνηεκέλνη  δηαζώζηεο λα 

βξεζνύλ ζε δπζρεξή ζέζε  γηα ιάζε θαη παξαιείςεηο πνπ νθείινληαη 

ζηελ αλεπάξθεηα θαη ηελ έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ηνπ «Οδεγνύ – 

Γηαζώζηε ή ηνπ Γηαζώζηε Ννζειεπηή» όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηε ζηελ παξ, 6 ηεο 16964/15/4/2022 απόθαζή ζαο 

Κ Γηνηθεηά  

Ζ ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ ηώξα θαη εζείο αληηκεησπίδεηε είλαη κία 

θαη πξνϋπνζέηεη άκεζε πξόζιεςε Γηαζσζηώλ Πιεξσκάησλ 

Αζζελνθόξσλ ζηηο Γνκέο Τγείαο επζύλε ζαο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

όισλ ησλ Γεπηεξνγελώλ Γηαθνκηδώλ .  

Πξέπεη θαη είλαη επηβεβιεκέλν λα αθνινπζήζεηε  ην παξάδεηγκα 

άιισλ Γηνηθεηώλ ΤΠΔ αλα ηελ Διιάδα , όπσο γηα παξάδεηγκα  ησλ 

Γηνηθεηώλ ηεο 3εο θαη 4εο ΤΠΔ  

ηελ 3ε θαη 4ε ΤΠΔ θαη ηδηαίηεξα ζηα κεγάια Ννζνθνκεία ηεο 

Θεζζαινλίθεο,  ήδε εδώ θαη πάξα πνιύ θαηξό έρνπλ πξνζιεθζεί 

Γηαζώζηεο Πιεξώκαηα Αζζελνθνξνσλ (Δπηθνπξηθνί αιιά θαη 

κόληκνη) πνπ ζε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο θαη θάησ από ηνλ έιεγρν ηνπ  
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Δπηρεηξεζηαθνύ Κέληξνπ ηνπ ΔΚΑΒ Θεζζαινλίθεο , εμππεξεηνύλ ηηο 

επαλεμεηάζεηο θαη ηα εμηηήξηα ησλ αζζελώλ ησλ Ννζνθνκείσλ. Υσξίο 

θαλέλα απνιύησο πξόβιεκα θαη κάιηζηα ζε ρξόλνπο πνπ ζα ηνπο 

δήιεπε νπνηνδήπνηε άιιν ζύζηεκα παγθνζκίσο  

θ. Γηνηθεηά , 

όπσο γλσξίδεηε, ε αλζξώπηλε δσή είλαη ύςηζην έλλνκν αγαζό. 

Καζεκεξηλά δίλνπκε έλα αγώλα δξόκνπ γηα ηε δηάζσζε 

αλζξώπηλσλ δσώλ. 

Α ΚΑΛΟΤΜΔ λα επηδείμεηε θαη εζείο ηε δένπζα επαηζζεζία, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθηλδπλεύνπλ κε πξάμεηο ζαο ή 

παξαιείςεηο ζαο αλζξώπηλεο δσέο. 

Γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξνεθηέζεθαλ 

Καη κε ηε επηθύιαμε παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο καο, 

 ΑΗΣΟΤΜΑΣΔ: 

Σελ ΑΜΔΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ηεο ππ’ αξηζκ 16964/15/4/2022 

απόθαζή ζαο . 

Θεζ-λίθε, 4-5-2022 

                      Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  
  


