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ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΤΓΕΙΑ  

 

Θέμα: « Επιλογή αποκλειστικών νοσοκόμων από τους ασθενείς» 

 

Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 98 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, 

ορίζεται ότι : « 1. Το αποκλειστικό αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως 

Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και των υποκαταστημάτων τους συνίσταται στη 

μεσολάβηση για σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και 

αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους – μέλους  Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση 

ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις 

διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση.». 

Στο άρθρο 4  της Υα με αρ. Υ4α/ΓΠ. Οικ.(ΦΕΚ Β΄1944/9.8.2013) ορίζεται ότι 

«η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων στους ασθενείς γίνεται από τον οικείο 

ονομαστικό πίνακα, ή με ελεύθερη επιλογή των νοσοκομείων και των ασθενών από 

το Εθνικό μητρώο των αποκλειστικών νοσοκόμων». 

Κατ’ ορθή ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, η επιλογή αποκλειστικού 

νοσοκόμου επαφίεται στη βούληση του ασθενούς ο οποίος δύναται να επιλέξει  είτε 

από τον οικείο ονομαστικό πίνακα που τηρείται  στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές 
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κλινικές είτε εκτός αυτού με ελεύθερη επιλογή από το Εθνικό μητρώο αποκλειστικών 

νοσοκόμων. 

Με αυτά ισχύοντα, δεν προκύπτει κώλυμα ως προς την μεσολάβηση ιδιωτικού 

γραφείου ευρέσεως εργασίας, για την εξεύρεση αποκλειστικού νοσοκόμου, για 

λογαριασμό του εντολέα ασθενούς. 

Όσον αφορά στην πρόβλεψη της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου της αυτής 

Υπουργικής Απόφασης περί της αρμοδιότητας της τριμελούς επιτροπής που 

συγκροτείται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, αυτή ασκείται στην περίπτωση 

κατά την οποία ο ασθενής επιλέξει αποκλειστικό νοσοκόμο από τον οικείο ονομαστικό 

κατάλογο. 

Από την έκδοση της παρούσας ανακαλείται κάθε προγενέστερη αντίθετη 

ερμηνεία της διοίκησης επί του ανωτέρω ζητήματος. 
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     ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΒΟΡΙΔΗ  
 
 
 
 
Πίνακας αποδεκτών  
 
Όλεσ τισ ΤΠΕ με την υποχρέωςη να κοινοποιήςουν την παρούςα εγκύκλιο ςτουσ 
Διοικητέσ των Νοςοκομείων αρμοδιότητασ τουσ 
Α. 1Η Τγειονομική Περιφέρεια Αττικήσ, Ζαχάρωφ 3, ΣΚ 11521, Αθήνα 
Β. 2Η Τγειονομική Περιφέρεια Πειραιώσ και Αιγαίου, Θηβών 46-48, ΣΚ 18543, 
Πειραιάσ 
Γ. 3Η Τγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίασ, Αριςτοτέλουσ 16, ΣΚ 54623, 
Θεςςαλονίκη 
Δ. 4Η Τγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίασ και Θράκησ, Αριςτοτέλουσ 16, ΣΚ 54623, 
Θεςςαλονίκη 
Ε. 5Η Τγειονομική Περιφέρεια Θεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδασ, Νικηταρά 18, ΣΚ 
41221, Λάριςα 
Σ. 6Η Τγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήςου, Ιονίων Νήςων, Ηπείρου και Δυτικήσ 
Ελλάδασ, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών και Τπάτησ 1, TK 26441, Πάτρα 
Ζ. 7Η Τγειονομική Περιφέρεια Κρήτησ, μύρνησ 26, ΣΚ 71201, Ηράκλειο  
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