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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα,    04-05-2015    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                                            Αρ.Πρωτ.Γ4β/ΓΠ/οικ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                         

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ     

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                    

ΥΓΕΙΑΣ  

Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους 17                                                          

Ταχ. Κώδικας: 10187                                                                                       

Πληροφορίες :Ε. Πάττα                                                                             

Τηλέφωνο: 2132161610 

                                                                                                                                                         

                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

       Θέμα: Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης 

λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Άδειας άσκησης Επαγγέλματος  

στην ειδικότητα «Διασώστης-  Πλήρωμα   Ασθενοφόρου» . 

  

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Έχοντας  υπόψη: 

 

Tις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3919/2011¨(ΦΕΚ Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση κα άσκηση επαγγελμάτων»,  όπως ισχύει.  

2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.Δ 62/2007(ΦΕΚ Α’ 70) «Επαγγελματικά 

δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης(Ο.Ε.Ε.Κ) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της 

ειδικότητας «Διασώστης –Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας 

–Αισθητικής- Κοινωνικών Υπηρεσιών», όπως ισχύουν.   

3. Του άρθρου  90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005(ΦΕΚ Α΄98). 

4. Του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α’ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. 
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5. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 

6. Του Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»  

7. Της υπ. αριθ. Υ104/2-3-2015. Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του 

Γεωργίου» (ΦΕΚ Β΄309) 

8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που 

έλαβε στην αρ. 22/29-04-2014 συνεδρίαση. 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα  απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  

Κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

                                                           Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης  είναι να καθοριστούν τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται όπως επίσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης της 

Άδειας άσκησης επαγγέλματος του  «Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου». 

 

 

                                                             ΄Αρθρο 1 

                        

                    Φορείς χορήγησης Άδειας άσκησης επαγγέλματος 

                               Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου 

 

Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται Άδεια 

άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις αρμόδιες  

υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας. 

 

                                                            Άρθρο 2                                                        

 

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 

χορήγηση Άδειας άσκησης επαγγέλματος 

                      

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση  βεβαίωσης άσκησης 

επαγγέλματος «Διασώστη - Πληρώματος ασθενοφόρου» ως κατωτέρω: 
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α. αίτηση απευθυνόμενη στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών 

ενοτήτων της χώρας 

β. αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

ή Βεβαίωσης Πιστοποίησης του Ν.2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης- 

Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή Διπλώματος ή Πτυχίου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου 

ως ισότιμο και αντίστοιχο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας   και Θρησκευμάτων. 

γ. παράβολο δημοσίου ταμείου  όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. 

δ. παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

ε. αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής Χρήσης (τρίμηνης ισχύος) 

στ. φωτοτυπία επικυρωμένη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

ζ.  πιστοποιητικό υγείας 

η. δύο (2) φωτογραφίες 

 

2.α. Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, απαιτούνται 

εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και  άδεια διαμονής από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 

  β. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών απαιτούνται εκτός των οριζομένων στην 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου και  άδεια διαμονής και εργασίας. 

  γ. Για τους ομογενείς της Αλβανίας απαιτείται εκτός των οριζομένων στην παρ. 1 

του παρόντος άρθρου κα το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών. 

 δ. Για τους ομογενείς της Κύπρου και της Τουρκίας απαιτούνται εκτός των 

οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα επίσημα έγγραφα που 

ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 36 

του Ν. 1975/91. 

                                                      ΄Αρθρο 3 

                                             Τήρηση Μητρώου  

 

 Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων  

υποχρεούνται να τηρούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος μητρώα, 

στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αντίγραφα των οποίων θα 

κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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                                                       ΄Αρθρο 4 

 

                    Ανάκληση Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – 

                                      Πληρώματος Ασθενοφόρου 

 

Ανακαλείται η Άδεια άσκησης του επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος 

Ασθενοφόρου με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη στις ακόλουθες 

περιπτώσεις : 

1.στην περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για κακούργημα, 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. 

κιβδηλεία, παραχάραξη του νόμου περί χάραξης, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, 

για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα κατά γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, τα οποία 

ορίζονται από τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 2646/98. 

2. στην περίπτωση στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων λόγω καταδίκης 

3. στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω πλάνης για την ύπαρξη των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων 

4. στην περίπτωση που ο αδειούχος επαγγελματίας καταστεί μη ικανός για την 

άσκηση του επαγγέλματος εξαιτίας σωματικής βλάβης ή διανοητικής βλάβης ή 

νοσήματος. 

 

                                                         ΄Αρθρο 5 

                                             Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Η Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται επιπλέον: 

α. στους κατόχους Άδειας παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής 

κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την 

αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή ) προϋπηρεσία ως πλήρωμα 

ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων 

Φορέων. 

β. στους κατόχους Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) σε συνδυασμό 

με αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (5ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα 

ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων 

Φορέων, δεδομένου ότι με την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 

ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία εκ της μακρόχρονης 
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απασχόλησης ως πλήρωμα ασθενοφόρου αναπληρώνεται η εκπαίδευση που 

παρέχεται με τη φοίτηση και αποφοίτηση στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ. 

γ. στους εργαζόμενους με ειδικότητα Πληρώματος Ασθενοφόρου, με αποδεδειγμένη 

συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, με την προσκόμιση βεβαίωσης 

κύριας ασφάλισης από τους αντίστοιχους Φορείς. 

 

2. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα πρόσωπα 

που πληρούν την οριζόμενη προϋπηρεσία από την  έναρξη ισχύος της παρούσας 

απόφασης μέχρι την 30-06-2015. 

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                        ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

  

 

 

                                                                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  

                                                          :                                                                                                                                      

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  

   & Υποστήριξης  

   Τμήμα Γραμματείας  

   (για Εθνικό Τυπογραφείο) 

2.Δ/νση Γ4β(2) 

 

                                                                  


