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ΠΡΟΣ: 1. κ.κ. ∆ιοικητές όλων 

των Υγειονοµικών Περιφερειών   

2. κ.κ. ∆ιοικητές Νοσοκοµείων  
 

                               

                                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία εφαρµογής Ν. 4238/2014 - ∆ιευκρινήσεις για τα Κέντρα 

Υγείας και τις αποκεντρωµένες µονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και 

λειτουργίας τους στο  Π.Ε.∆.Υ. 

 

Σε εφαρµογή του Ν. 4238/2014 και προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη 

λειτουργία των δηµοσίων δοµών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας και συγκεκριµένα των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωµένων µονάδων 

τους (Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά 

Περιφερειακά Ιατρεία), σας επισηµαίνουµε τα εξής: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ως άνω Νόµου: «1. Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές 

Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας των ∆.Υ.Πε. αποτελούν 

τις δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. 

2. Τα Κέντρα Υγείας της Χώρας µε τις αποκεντρωµένες µονάδες τους (Πολυδύναµα 

Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) 

µεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δοµή των οικείων ∆.Υ.Πε. και 

αποτελούν εφεξής αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες τους …».  

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97



 
 

2 

Ειδικότερα στο άρθρο 23 ορίζεται ότι: «Όλες οι θέσεις των Κέντρων Υγείας της χώρας 

και των αποκεντρωµένων µονάδων τους (Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, 

Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία), όπως αυτές είχαν συσταθεί 

σύµφωνα µε τους υφιστάµενους οργανισµούς αυτών, µεταφέρονται αυτοδικαίως στις 

αντίστοιχες ∆.Υ.Πε.. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις προαναφερόµενες 

δοµές, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στις θέσεις που κατέχει µε την ίδια 

εργασιακή σχέση, βαθµό και ειδικότητα. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται 

από τους ∆ιοικητές των οικείων Υ.Πε.». 

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι τα Κέντρα Υγείας µε τις αποκεντρωµένες 

µονάδες τους (Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά 

Περιφερειακά Ιατρεία) και τις θέσεις που έχουν συσταθεί σε αυτά, έχουν µεταφερθεί 

εκ του νόµου στις αντίστοιχες ∆.Υ.Πε. από την δηµοσίευση του Ν. 4238/2014, 

εποµένως οι αρµόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν αµελλητί στην έκδοση των 

προβλεπόµενων διαπιστωτικών πράξεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 

εδάφιο γ΄.  

 

1
η
 Σηµείωση: Όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ο όρος ¨Μονάδες Υγείας¨, 

ως τέτοιες νοούνται τα Κέντρα Υγείας, τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία 

(Π.Π.Ι.), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) καθώς και τα Περιφερειακά 

Ιατρεία (Π.Ι.). 

 

2
η
 Σηµείωση: Όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται ο όρος  ¨Νοσοκοµεία 

Αναφοράς ¨, ως τέτοια νοούνται τα νοσοκοµεία στα οποία υπάγονταν οι Μονάδες 

Υγείας πριν την µεταφορά τους στις αντίστοιχες ∆.Υ.Πε..  

Επιπλέον σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:  

 

1. Ονοµασία Μονάδων Υγείας:  

Όλες οι Μονάδες Υγείας, θα φέρουν διακριτικό τίτλο ως εξής: Π.Ε.∆.Υ. - ΜΟΝΑ∆Α 

ΥΓΕΙΑΣ µε την προσθήκη της ονοµασίας εκάστης γεωγραφικής περιοχής (π.χ. το 

Κέντρο Υγείας Μουζακίου µετονοµάζεται σε Π.Ε.∆.Υ. - Κέντρο Υγείας Μουζακίου 

ενώ το Περιφερειακό Ιατρείο Νεραΐδας σε Π.Ε.∆.Υ. - Περιφερειακό Ιατρείο 

Νεραΐδας).  
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2. Παρεχόµενες υπηρεσίες:  

Στις ως άνω Μονάδες Υγείας παρέχονται υπηρεσίες υγείας, ισότιµα προς όλους τους 

πολίτες, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα, συµπεριλαµβανοµένων 

και των ανασφάλιστων πολιτών. Αναφορικά µε την καταβολή του εξέταστρου  

εξακολουθεί να ισχύει η σχετική µε αρ. Υ3α/ΓΠοικ.88618/11-9-2002 (ΦΕΚ 1223/Β΄) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε καθώς  και οι εγκύκλιοι που έχουν 

εκδοθεί σε συνέχεια αυτής, µέχρι ολοκληρώσεως της λειτουργικής ενοποίησης της 

ΠΦΥ. Αναλυτικότερα εφαρµόζονται τα οριζόµενα: 

Α. Στην µε αρ. Υ3α/ΓΠοικ.88618/11-9-2002 (ΦΕΚ 1223/Β΄) ΚΥΑ µε 

θέµα «Καθορισµός αµοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόµενες από 

αυτά υπηρεσίες», όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. Υ4α/οικ.165114/29-

12-2010 (ΦΕΚ 2080/Β΄) όµοια της. 

Β. Στην µε αρ. Υ4α/οικ.1329/4-1-2011 (Α∆Α: 4Α9ΞΘ-Ψ) Εγκύκλιο µε 

θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε αµοιβή (εξέταστρο) στα πρωινά 

εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείων του ΕΣΥ και κατά την παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας». 

Γ. Στην µε αρ. Υ4α/οικ.4456/14-1-2011 (Α∆Α: 4Α9ΤΘ-Ζ) Εγκύκλιο µε 

θέµα «Συµπληρωµατικές διευκρινήσεις σχετικά µε αµοιβή (εξέταστρο) 

στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκοµείων του ΕΣΥ και των 

Κέντρων Υγείας». 

∆. Στην µε αρ. Υ3α/ΓΠ/10784/8-4-2011 (Α∆Α:4ΑΓΕΘ-Π) Εγκύκλιο µε 

θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την αµοιβή (εξέταστρο) κατά την παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας». 

Ε. Στην µε αρ. Υ4α/31832/12-5-2011 (Α∆Α: 4ΑΘΚΘ-Φ) Εγκύκλιο µε 

θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε καταβολή εξέταστρου από στρατιωτικό 

προσωπικό». 

ΣΤ. Στο µε αρ. Υ3α/ΓΠοικ83225/30-8-2012 (Α∆Α: Β4ΙΖΘ-6ΘΞ) 

διευκρινιστικό  έγγραφο µε θέµα «Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις 

σχετικά µε αµοιβή (εξέταστρο) στα πρωινά εξωτερικά ιατρεία των 

Νοσοκοµείων του ΕΣΥ και των Κέντρων Υγείας» σε συνδυασµό µε την 

µε αρ. Υ3γ/ΓΦ13.1/ΓΠ/οικ.28090/21-3-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆ΖΘ-0ΞΞ) 

Εγκύκλιο, Ενότητα 2 µε τίτλο «Κέντρα Υγείας- Εξωτερικά ιατρεία 

νοσηλευτικών ιδρυµάτων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ)».  
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Σηµειώνεται ότι επίκειται κωδικοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και εγκυκλίων  µε 

νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

3.  Ωράριο λειτουργίας των Μονάδων Υγείας:  

Οι Μονάδες Υγείας της παρούσης εγκυκλίου εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα 

µε το υφιστάµενο προηγούµενο ωράριο. 

4. Σφραγίδες Μονάδων Υγείας:  

Για την λειτουργία των Μονάδων Υγείας, απαιτούνται οι εξής σφραγίδες σύµφωνα µε 

την παρακάτω περιγραφή  καθώς και το συνηµµένο υπόδειγµα:  

α) Στρογγυλή Σφραγίδα του Κράτους: 

Η στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους και    

οµόκεντρους κύκλους ως εξής: Εξωτερικός κύκλος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ενδιάµεσος κύκλος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ….. ∆.Υ.Πε.- 

Π.Ε.∆.Υ.-ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ………» και στο κέντρο φέρει το εθνόσηµο π.χ.  

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ∆.Υ.Πε.- Π.Ε.∆.Υ.- ΚΥ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η 

∆.Υ.Πε.- Π.Ε.∆.Υ.-ΠΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ». 

β) Σφραγίδα Συντονιστή Επιστηµονικής Λειτουργίας (όπου προβλέπεται):  

Η ορθογώνια σφραγίδα Συντονιστή Επιστηµονικής Λειτουργίας Μονάδας Υγείας 

αποτελείται από τη φράση ...... ∆.Υ.Πε.- Π.Ε.∆.Υ.-ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ….., το 

ονοµατεπώνυµο του Ιατρού, την ειδικότητα – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ε.Λ. τον Αριθµό 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον Αριθµό Μητρώου 

Τ.Σ.Α.Υ. π.χ. 1η ∆.Υ.Πε.-Π.Ε.∆.Υ.- ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Παπαδόπουλος Ανδρέας, 

Γεν. Ιατρός, Συντονιστής  Ε.Λ., ΑΜΚΑ……, ΤΣΑΥ….. 

γ) Σφραγίδα Αναπληρωτή Συντονιστή Επιστηµονικής Λειτουργίας (όπου 

προβλέπεται): 

Η ορθογώνια σφραγίδα Αναπληρωτή Συντονιστή Επιστηµονικής Λειτουργίας 

Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση ...... ∆.Υ.Πε.- Π.Ε.∆.Υ. - ΜΟΝΑ∆Α 

ΥΓΕΙΑΣ ….., το ονοµατεπώνυµο του Ιατρού, την ειδικότητα - ΑΝ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ε.Λ. τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), 

καθώς και τον Αριθµό Μητρώου Τ.Σ.Α.Υ. π.χ. 1η ∆.Υ.Πε. – Π.Ε.∆.Υ.- ΚΥ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Παπαδόπουλος Ανδρέας, Γεν. Ιατρός, Αν. Συντονιστής Ε.Λ., 

ΑΜΚΑ……, ΤΣΑΥ….. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97



 
 

5 

δ) Σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας: 

Η ορθογώνια σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση ...... 

∆.Υ.Πε. - Π.Ε.∆.Υ. - ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ….., το ονοµατεπώνυµο του ιατρού, την 

ειδικότητα, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), καθώς και 

τον Αριθµό Μητρώου Τ.Σ.Α.Υ. π.χ. 1η ∆.Υ.Πε. - Π.Ε.∆.Υ.- ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 

Αργυρόπουλος Νίκος, Γεν. Ιατρός, Επιµ. Α΄, ΑΜΚΑ……, ΤΣΑΥ….. 

ε) Σφραγίδα Ελεγκτή Ιατρού: 

Η ορθογώνια σφραγίδα Ελεγκτή Ιατρού αποτελείται από τη φράση ...... ∆.Υ.Πε.- 

ΠΕ∆Υ - ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ….., το ονοµατεπώνυµο του ιατρού, την ειδικότητα- 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και 

τον Αριθµό Μητρώου ΤΣΑΥ. Π.χ. 1η ∆.Υ.Πε. - Π.Ε.∆.Υ.- ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 

Παπαδόπουλος Ανδρέας, Γεν. Ιατρός, ΕΛΕΓΚΤΗΣ, ΑΜΚΑ……, ΤΣΑΥ….. 

 

5. Υπεύθυνοι για τον συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας των Κέντρων 

Υγείας:  

Ως Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας για τον συντονισµό της επιστηµονικής 

λειτουργίας τους, ορίζονται ∆ιευθυντές  βάσει των αναφερόµενων στα άρθρα 17 παρ. 

2 και 18 παρ. 5 του Ν.1397/1983 όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις των νόµων 

3172/2003 (αρ. 24), 4025/2011 (άρθρο 26), 4052/2012 (άρθρο 6) και 4058/2012 

(άρθρο 41) σύµφωνα µε τα οποία: «Υπεύθυνος για τον συντονισµό της Επιστηµονικής 

Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος, 

ο οποίος κατέχει βαθµό ∆ιευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητή της 

οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής 

του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής ή 

παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση ∆ιευθυντή Ε.Σ.Υ., ο ∆ιοικητής της οικείας 

Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει τον συντονισµό της Επιστηµονικής 

Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό µε ειδικότητα γενικής ιατρικής 

ή παθολογίας, ο οποίος πήρε το βαθµό του ∆ιευθυντή µε αναβάθµιση ή που κατέχει 

προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των 

ειδικοτήτων σε οργανική θέση ∆ιευθυντή ή θέση ∆ιευθυντή από αναβάθµιση ή σε 

προσωποπαγή θέση, ο ∆ιοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να 

αναθέσει το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό 

άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο µε βαθµό ∆ιευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε 

Επιµελητή Α' του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισµό της 
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Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του 

∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες 

αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ως άνω υπεύθυνου». 

 

6. Ελεγκτές Ιατροί Κέντρων Υγείας:  

Σε κάθε Κέντρο Υγείας, ορίζεται κατ΄ εκτίµηση του Υπευθύνου για τον συντονισµό 

της επιστηµονικής λειτουργίας του, τουλάχιστον ένας Ελεγκτής Ιατρός. Οι Υπεύθυνοι 

καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι εκτελούν παράλληλα και χρέη Ελεγκτή Ιατρού 

σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Ελεγκτή Ιατρού.  

 

7. Προσωπικό Μονάδων Υγείας:  

Το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί µε οποιαδήποτε πράξη ∆ιοικητών 

Νοσοκοµείων ή Υγειονοµικών Περιφερειών, σε θέσεις εκτός της οργανικής του και η 

ισχύς της ανωτέρω έχει λήξει, υποχρεούται να επιστρέψει, άνευ ετέρου, στην 

οργανική του θέση. Την ίδια υποχρέωση, για επιστροφή στην οργανική του θέση, έχει 

το προσωπικό, άµα τη λήξει της σχετικής αποφάσεως. Εφεξής αντίστοιχες πράξεις θα 

εκδίδονται αποκλειστικά από τους αρµόδιους ∆ιοικητές των οικείων Υ.Πε., οι οποίοι 

θα προβαίνουν στην µετακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού εντός της χωρικής 

αρµοδιότητάς τους σύµφωνα µε τις υγειονοµικές ανάγκες της κάθε περιοχής, 

δίνοντας σαφή προτεραιότητα στη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των 

Μονάδων Υγείας.    

 

8. Ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου:  

Oι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεοι και µε θητεία), οι οποίοι θα διορίζονται 

εφεξής, µετά από προκηρύξεις και προσκλήσεις του Τµήµατος Γ΄ της ∆ιεύθυνσης 

Προσωπικού Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου, θα υπογράφουν το πρωτόκολλο 

ορκωµοσίας ενώπιον του αρµοδίου οργάνου το οποίο θα αναφέρεται στην απόφαση 

διορισµού τους.  

Η οριζόµενη στην µε αρ. Υ10γ/οικ.135825/9-12-2011 (ΦΕΚ 3138/Β΄) Υπουργική 

Απόφαση διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής 

εξάσκησης των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου παραµένει σε ισχύ. Οι ανωτέρω ιατροί, 

εκπαιδεύονται υποχρεωτικά τον πρώτο εκ της δωδεκάµηνης υπηρεσίας τους µήνα, 

στα Νοσοκοµεία Αναφοράς.   
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Η απόφαση παράτασης της θητείας των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α΄) θα διενεργείται κατόπιν 

εισηγήσεως του ∆ιοικητή της αρµόδιας  Υ.Πε.. 

Η απόφαση απόσπασης των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου για τις ανάγκες των 

νοσοκοµείων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 1963/91 

(ΦΕΚ 138α΄) θα διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του οικείου ∆ιοικητή της Υ.Πε.. 

Η έγγραφη ενηµέρωση περί των κενών και κενούµενων θέσεων των Περιφερειακών 

Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, προκειµένου το Τµήµα Γ΄ της ∆/νσης Προσωπικού 

Νοµικών Προσώπων να τις συµπεριλάβει στις προκηρύξεις για την κάλυψη τους 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4208/13 (ΦΕΚ 252/Α΄), θα λαµβάνει 

χώρα από τον ∆ιοικητή της αρµόδιας Υ.Πε., προς το προαναφερόµενο Τµήµα. 

Οι χορηγούµενες βεβαιώσεις του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου θα εκδίδονται στο εξής 

από την αρµόδια ∆.Υ.Πε.. 

 

9. Εφηµερίες Μονάδων Υγείας:  

 Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παρ. 8 του Ν. 4238/2014 και συγκεκριµένα: «…8. 

Οι δοµές του Π.Ε.∆.Υ. δύναται να λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και 7 ηµέρες 

την εβδοµάδα. Με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών καθορίζονται οι 

ηµέρες, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η αναγκαιότητα διενέργειας εφηµεριών, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Μέχρι την έκδοση των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων οι ως άνω δοµές εξακολουθούν να λειτουργούν µε το 

υφιστάµενο καθεστώς και τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία αυτών δύναται 

να συµπεριλαµβάνονται στα µηνιαία προγράµµατα εφηµεριών των νοσοκοµείων, των 

οποίων αποτελούσαν, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, αποκεντρωµένες µονάδες». 

 

10. Ιατροί Υποδοχής Κέντρων Υγείας:  

Σε κάθε Κέντρο Υγείας και Πολυδύναµο Κέντρο Υγείας ορίζεται από τον Υπεύθυνο 

για τον συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας αυτού, τουλάχιστον ένας Ιατρός 

Υποδοχής, ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο οποίος 

θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα, µη προγραµµατισµένα περιστατικά. Στις 

αρµοδιότητες του Ιατρού Υποδοχής εµπίπτουν η εξέταση, η συνταγογράφηση, η 

παραποµπή για εξετάσεις, καθώς και η παραποµπή σε ειδικούς ιατρούς 

συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ειδικούς ιατρούς ∆ηµοσίου Νοσοκοµείου του 

ΕΣΥ. Οι Ιατροί Υποδοχής εξαιρούνται των προγραµµατισµένων ραντεβού. 
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11. ∆υνατότητα παραποµπής:  

Το σύνολο των  ιατρών  των Μονάδων Υγείας δύναται να εκδίδει παραπεµπτικά 

σηµειώµατα για εξετάσεις, να παραπέµπει σε ειδικούς ιατρούς συµβεβληµένους µε 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε ειδικούς ιατρούς ∆ηµοσίου Νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ.  

 

12. Υπηρεσιακά Συµβούλια:  

Αναφορικά µε τις υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού των Μονάδων Υγείας, 

αυτό υπάγεται από τη δηµοσίευση του Ν.4238/2014 στην αρµοδιότητα καθώς και τα 

αντίστοιχα Υπηρεσιακά Συµβούλια των ∆.Υ.Πε.. Σηµειώνεται ότι τα προσωπικά 

µητρώα των υπαλλήλων οφείλουν να µεταφερθούν στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις 

Προσωπικού των ∆.Υ.Πε. έως τις 31-12-2014. Έως τότε θα εξακολουθούν να 

τηρούνται στα Νοσοκοµεία Αναφοράς.  

 

13. Επιστηµονικά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας:  

Σύµφωνα µε το άρθρο 6Α  του Ν.3329/2005, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 3 

του Ν.4025/2011: «Σε κάθε ∆.Υ.Πε. συνιστάται ένα Επιστηµονικό Συµβούλιο 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, που αποτελείται από πέντε µέλη. Το Επιστηµονικό 

Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας συγκροτείται από: α) Τον Υποδιοικητή 

της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, ο οποίος είναι αρµόδιος για θέµατα 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ως Πρόεδρο β) Τρείς (3) Υπεύθυνους για τον 

συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρµοδιότητας της 

οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που εκλέγονται από όλους τους Υπευθύνους για τον 

συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρµοδιότητας της 

οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. γ) Έναν εκπρόσωπο του προσωπικού, πλην ιατρών, 

των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρµοδιότητας τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που 

εκλέγεται από όλο το προσωπικό, πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων 

αρµοδιότητάς του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ». Επίσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 44 του Ν. 4025/2011: «Μέχρι την πρώτη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη 

της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του παρόντος: α) Οι τρείς Υπεύθυνοι για το 

συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ορίζονται από τον 

∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µεταξύ των πέντε Υπεύθυνων για το 
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 συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας Κέντρων Υγείας, οι οποίοι έχουν τον 

περισσότερο χρόνο άσκησης των συγκεκριµένων καθηκόντων. β) Ο εκπρόσωπος του 

προσωπικού, πλην ιατρών, ορίζεται από τον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας µεταξύ του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ µε Α΄ βαθµό, των 

Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρµοδιότητάς τους...».  

14.  Μισθοδοσία, λειτουργικές δαπάνες και λοιπά ζητήµατα:  

Σε ότι αφορά την εκκαθάριση της τακτικής µισθοδοσίας, τις πρόσθετες αµοιβές 

(εφηµερίες, υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιµα) του προσωπικού, τον εφοδιασµό 

των Μονάδων Υγείας µε όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία τους υλικά (πχ 

φάρµακα, αντιδραστήρια, κλπ), την οικονοµική διαχείριση καθώς και την διαχείριση 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 

4238/14 και ειδικότερα:    

 

Α) Μισθοδοσία προσωπικού: 

Για την απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών και αποζηµιώσεων (τακτική 

µισθοδοσία, πρόσθετες αµοιβές, εφηµερίες, νυχτερινά και εξαιρέσιµα) του 

ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των Μονάδων Υγείας 

προβλέπεται η εκκαθάριση αυτών να εξακολουθήσει να διενεργείται από τα 

Νοσοκοµεία Αναφοράς έως και την 31-12-2014. Οι ανωτέρω διαδικασίες θα 

διενεργούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των ∆.Υ.Πε. από την 1-1-2015. 

Ειδικότερα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ορίζεται ότι: «3. Ειδικά 

για το ιατρικό/οδοντιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί και 

κατέχει θέσεις στα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωµένες µονάδες τους, τα οποία 

µεταφέρονται και αποτελούν αποκεντρωµένες µονάδες των ∆.Υ.Πε., σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, η εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών 

εξακολουθεί έως και 31.12.2014 να διενεργείται κανονικά από τα νοσοκοµεία, των 

οποίων αποτελούσαν αποκεντρωµένες µονάδες τους. Από 1.1.2015, οι τακτικές 

αποδοχές του προσωπικού αυτού εκκαθαρίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των 

∆.Υ.Πε. Για τις πρόσθετες αµοιβές, εφηµερίες, νυχτερινά και εξαιρέσιµα εξακολουθούν 

να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) και οι αποζηµιώσεις 

αυτές εκκαθαρίζονται έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2014 από τα νοσοκοµεία». 
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Β) Λειτουργικές δαπάνες και εφοδιασµός µε φαρµακευτικό, υγειονοµικό και 

λοιπό υλικό: 

Για την διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας και τον οµαλό εφοδιασµό πάσης 

φύσεως υλικών (πχ φάρµακα, αντιδραστήρια, υγειονοµικό υλικό, κλπ)  των Μονάδων 

Υγείας, τα Νοσοκοµεία Αναφοράς, υποχρεούνται έως και την 31-12-2014 να 

διαθέτουν τις απαραίτητες ποσότητες προς κάλυψη των πραγµατικών τους αναγκών. 

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες των Νοσοκοµείων Αναφοράς εξακολουθούν να 

υποστηρίζουν τις Μονάδες Υγείας για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού, 

των υποδοµών και εγκαταστάσεών τους καθώς και για κάθε άλλη παροχή υπηρεσιών 

(πχ φύλαξη, καθαριότητα, κλπ) έως και την 31-12-2014.  

Επισηµαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω δαπάνες επιβαρύνουν έως και την 31-12-2014 

αντιστοίχως τους προϋπολογισµούς των Νοσοκοµείων Αναφοράς. 

Συγκεκριµένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ορίζεται ότι: «4. Οι 

πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων 

αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που εντάσσονται στις 

∆.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωµένες µονάδες αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των κλειστών – σφαιρικών 

προϋπολογισµών εσόδων -εξόδων των ∆.Υ.Πε.. Οι αντίστοιχες πιστώσεις που είναι 

εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στον 

προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το σκοπό αυτόν από 1.1.2015 µεταφέρονται και 

εγγράφονται στους προϋπολογισµούς των ∆.Υ.Πε.. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των ∆.Υ.Πε. 

αναλαµβάνουν τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2015, 

λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα απολογιστικά στοιχεία των ανωτέρω µονάδων για τα έτη 

2013 και 2014, την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών και υπηρεσιών, 

τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των σχετικών 

συµβάσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την ευθύνη ενταλµατοποίησης και 

εκκαθάρισης των δαπανών αυτών».  

Ενώ στην παράγραφο 5 άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ορίζεται ότι: «5. Για λόγους 

εύρυθµης λειτουργίας και διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος τα Κέντρα Υγείας, 

τα Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και οι µονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που 

µεταφέρονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και αποτελούν αποκεντρωµένες  
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µονάδες των ∆.Υ.Πε., εξακολουθούν µε την υφιστάµενη διαδικασία έως και τις 

31.12.2014, να εφοδιάζονται µε πάσης φύσεως φαρµακευτικό, υγειονοµικό και λοιπό 

υλικό, καθώς και κάθε είδους παροχή υπηρεσιών, αντιστοίχως από τα νοσοκοµεία 

διασύνδεσης και τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι δαπάνες αυτές, επιβαρύνουν τους 

προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τους οποίους 

εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλµατοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, 

σύµφωνα µε τα σχετικά παραστατικά, που θα εκδοθούν έως την ως άνω αναφερόµενη 

ηµεροµηνία. Μετά από γνώµη των ∆.Υ.Πε., εκτελούνται κανονικά, υφιστάµενες 

συµβάσεις, καθώς επίσης και τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες, που βρίσκονται σε 

εξέλιξη, οι οποίες συνεχίζουν έως την ολοκλήρωσή τους». 

 

 

Γ) Νόµιµη εκπροσώπηση: 

Ρυθµίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ως εξής: «9. Η νόµιµη 

εκπροσώπηση των µονάδων που µεταφέρονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος, δικαστική και εξώδικη ανήκει στους διοικητές των οικείων Υγειονοµικών 

Περιφερειών. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσοµένων 

µονάδων, του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που µετατάσσεται ή 

µεταφέρεται, συνεχίζονται από τις ∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών 

(∆.Υ.Πε.), χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. ∆ικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται 

ισχύουν έναντι των ∆.Υ.Πε. …Εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις του ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που µεταφέρεται ή µετατάσσεται συνεχίζονται 

από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα των ∆.Υ.Πε.. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής 

έχουν ανάλογη εφαρµογή και για το προσωπικό των Κέντρων Υγείας, και των 

αποκεντρωµένων µονάδων που εντάσσονται στις ∆.Υ.Πε.». 

 

∆) Κινητή και ακίνητη περιουσία των Μονάδων Υγείας:  

Ρυθµίζεται στην παράγραφο 10 του  άρθρου 21 του Ν. 4238/14 ως εξής: «10. Στις 

∆.Υ.Πε., περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε 

τύπου, πράξης ή συµβολαίου, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας που 

νέµονται και κατέχουν τα Κέντρα Υγείας και οι αποκεντρωµένες µονάδες τους». Ως εκ 

τούτου επιβάλλεται να γίνει καταγραφή των πάσης φύσεως αναλωσίµων υλικών, 

ειδών εξοπλισµού και λοιπών παγίων ώστε να ενσωµατωθούν στις αντίστοιχες 
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διαχειρίσεις των οικείων ∆.Υ.Πε. προκειµένου να καταστεί εφικτή στη συνέχεια η 

λογιστική παρακολούθηση αυτών. Για το λόγο αυτό συγκροτούνται τριµελείς 

επιτροπές µε αποφάσεις των ∆ιοικητών των εκάστοτε Υγειονοµικών Περιφερειών 

για κάθε Κέντρο Υγείας, οι οποίες θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.∆. 496/74 καθώς και τους λοιπούς ισχύοντες διαχειριστικούς κανόνες.  

 

Επισηµαίνεται, όπως προκύπτει από το σύνολο των ως άνω αναφεροµένων 

διατάξεων, ότι  τα Κέντρα Υγείας µε τις αποκεντρωµένες µονάδες τους και τις 

θέσεις που έχουν συσταθεί σε αυτά, έχουν µεταφερθεί εκ του νόµου στις 

αντίστοιχες ∆.Υ.Πε. από την δηµοσίευση του Ν. 4238/2014 και οι αρµόδιες 

υπηρεσίες καλούνται να προβούν στην πλήρη εφαρµογή των οριζοµένων σε 

αυτόν. 

 

 

 

 

                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

                                                                                       ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας  

(Νοσοκοµεία Αναφοράς) µε την υποχρέωση να  

ενηµερώσουν τους  ∆ιευθυντές των Κ.Υ.  

που είχαν στην ευθύνη τους  

2. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

3. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

4. Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή:

 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αντ. Μπέζα 
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3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

4. Γραφείο Προϊστ. Γεν. ∆/νσης Υπηρεσιών Υγείας 

5. ∆/νση Π.Φ.Υ. 

6.   ∆/νση Προσωπικού Ν.Π.  

 

Συννηµένα:   Παράρτηµα µε απεικόνιση  

πέντε (5) σφραγίδων για τη λειτουργία των  

Μονάδων Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. 

Φύλλα (1) 

Σύνολο φύλλων (14)    

 

.                                                                          
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙ∆ΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
1) Στρογγυλή σφραγίδα του κράτους: 

               
2) Σφραγίδα Συντονιστή Επιστηµονικής Λειτουργίας: 

 

 

 

 

 

 

 

3) Σφραγίδα Αναπληρωτή Συντονιστή Επιστηµονικής Λειτουργίας: 

 

 

 

 

 

 

 

4) Σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας: 

 

 

 

 

 

 

 

5) Σφραγίδα Ελεγκτή Ιατρού Μονάδας Υγείας: 

 

 
 

             

__∆ΥΠΕ- ΠΕ∆Υ -ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ _______ 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ 

               ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ε.Λ. 

         ΑΜΚΑ-Α.Μ.ΤΣΑΥ 

             __ ∆ΥΠΕ- ΠΕ∆Υ- ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ _______ 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ 

         ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ε.Λ. 

       ΑΜΚΑ-Α.Μ.ΤΣΑΥ 

___ ∆ΥΠΕ -ΠΕ∆Υ -ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ___ 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ 

                   ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

              ΑΜΚΑ-Α.Μ.ΤΣΑΥ 

___ ΥΠΕ- ΠΕ∆Υ -ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ _______ 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ  

           ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ  

              ΑΜΚΑ-Α.Μ.ΤΣΑΥ 
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