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ΔΓΚΤΚΛΗΟ 

Θέκα: «Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη εληαίνο θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ ησλ Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ  Καη΄ Οίθνλ 

Ννζειείαο». 

          

            Ζ Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο (Γ. ΠΦΤ & Π), 

Σκήκα Γ΄ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3δ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Π.Γ. 106 (ΦΔΚ 173/Α΄/28.08.2014) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο», έρεη 

αξκνδηφηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ζην πιαίζην 

απηφ, ελεκεξψλεη γηα ηα αθφινπζα:  

Α) πγθξφηεζε Πηινηηθνχ Γηθηχνπ  Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο.  

     Με ην ππ’ αξ. πξση.: Γ3δ/Γ.Φ.14/Γ.Π./νηθ.26847/9-4-2015, ΑΓΑ:6Γ7Β465ΦΤΟ-

225, «πγθξφηεζε ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ Καη΄ Οίθνλ 

Ννζειείαο θαη θαζνξηζκφο έξγνπ» έγγξαθν, νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθαζίεο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ ελ ιφγσ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ δεθαπέληε (15) 

θνξείο: έληεθα (11) Ννζνθνκεία, ηξία (3) Κέληξα Τγείαο θαη έλα (1) Πνιπδχλακν 

Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν κε θαηάηαμε ζε ηξεηο ηχπνπο : (Α) Μνλάδεο Τγείαο πνπ έρνπλ 
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αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο ΚΟΝ, (Β) Μνλάδεο Τγείαο φπνπ πξνβιέπεηαη 

ε ζχζηαζε Γηαηνκεαθνχ Σκήκαηνο ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο θαη (Γ) Μνλάδεο  Τγείαο 

πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο  άηππνπ ραξαθηήξα. 

Σν ελ ιφγσ Πηινηηθφ Γίθηπν, νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη κε επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο & Πξφιεςεο, Σκήκα Γ΄ Αγσγήο Τγείαο & 

Πξφιεςεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ζθνπφ θαη έξγν:  

 Σνλ  ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο. 

 Σελ αλάπηπμε δηαιφγνπ – δηαβνχιεπζεο ζε επηζηεκνληθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν 

γηα ηελ αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (δηαηάμεηο 

άξζξσλ, ζρέδηα Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θιπ). 

 Σελ κειέηε θαη δηακφξθσζε ησλ εληχπσλ, ησλ θαθέισλ αζζελψλ (ζε ειεθηξνληθή 

ή έληππε κνξθή), ηνπ πιαηζίνπ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

δηακφξθσζεο δεηθηψλ, θαζψο θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ. 

 Σε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

(ηαηξνλνζειεπηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ, θιπ), θαζψο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαπνκπήο.  

 Σελ επηζηεκνληθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ή 

πξνγξακκάησλ Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο, κε άιιεο δνκέο  - Μνλάδεο Τγείαο ζην 

πιαίζην ηνπ Δ..Τ. θαη ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. , αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν παξνρήο θξνληίδσλ πγείαο ζηελ θνηλφηεηα (Ο.Σ.Α., 

εθθιεζία, πιιφγνπο θιπ). 

 Σελ αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη αλαγθαίν λα 

ζηειερψζεη ή ζηειερψλεη ήδε ηα ελ ιφγσ ηκήκαηα ή ππεξεζίεο. 

 Σε δηακφξθσζε θαηάιιεινπ πιηθνχ αγσγήο πγείαο, επηκφξθσζεο, ελεκέξσζεο, 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ησλ πνιηηψλ, 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ – θαηεγνξηψλ 

πιεζπζκνχ, ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ πιιφγσλ θιπ, κε ζηφρν 

ηελ πξναγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο. 

 Σελ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ γηα θαηάξηηζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκνχ. 
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 Σελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο 

Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο, γηα ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ. 

 

Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί  σο εμήο : 

1. Α΄ Πεξίνδνο: Έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, θαηάζεζε ζρεηηθήο έθζεζεο κε 

πξνηάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηνπ έξγνπ κε ζέκα: «ρεδηαζκφο ελεξγεηψλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο» γηα έγθξηζε 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνψζεζεο πξνο ην Κ.Δ..Τ. θαζψο θαη ζε ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη ινηπέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο.  

2. Β΄ Πεξίνδνο:  Έσο 30 επηεκβξίνπ 2016, εθαξκνγή θαηά εληαίν ηξφπν ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ απφ φιεο ηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Δ..Τ. θαη ηνπ 

Π.Δ.Γ.Τ. (ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ), κε παξάιιειε πξνψζεζε ελεξγεηψλ γηα 

αλάπηπμε αληίζηνηρσλ δνκψλ (ηκεκάησλ -  ππεξεζηψλ – πξνγξακκάησλ ζχκθσλα 

κε ηνλ ζρεδηαζκφ) ζε φιεο ηηο Τ.ΠΔ. ηεο ρψξαο. 

  

Β)   Καη΄ Οίθνλ Ννζειεία (Κ.Ο.Ν.) 
 

 

1. Θεζκηθφ Πιαίζην 
 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ Καη’ Οίθνλ Ννζειεία θαη  ηζρχεη έσο ζήκεξα 

είλαη ην εμήο : 

1. Ν.1397/1983 (ΦΔΚ 143 η. Α’) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο»,παξ. 1(β), άξζξν 15, 

«θνπφο ησλ Κέληξσλ Τγείαο». 

2. Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 η. Α’) «Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο»,  α) παξ. 2, άξζξν 16 «θνπφο ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο θαη πξφιεςεο», β) παξ. 2, άξζξν 28 «Καη’ νίθνλ λνζειεία», γ) παξ. 

1,2,3,4, άξζξν 29 «Μνλάδεο θαη’ νίθνλ λνζειείαο», δ) άξζξν 30 «χζηαζε 

Τπεξεζίαο θαη’ νίθνλ λνζειείαο». 

3. Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165 η. Α’) «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο  γηα ην 

θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο», παξ. 2, άξζξν 21 «Παξνρή κεηαλνζνθνκεηαθήο θαη 

εηδηθήο θξνληίδαο». 
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4. Ν.3106/2003 (ΦΔΚ 30 η.Α΄) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» , άξζξν 17 «Ξελψλεο Ννζειεπηηθήο 

Φξνληίδαο θαη Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο Αζζελψλ». 

5. Ν. 3235 /2004 (ΦΔΚ 53 η. Α’) «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδαο Τγείαο», α) παξ. 3, άξζξν 

3 «Δηδηθέο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζηα Κέληξα Τγείαο», β) παξ. 4, άξζξν 8 «Έξγν 

Ννζειεπηή Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο» 

6. Ν. 4199/2013 (ΦΔΚ 216 η.Α΄) « Γεκφζηεο ππεξαζηηθέο νδηθέο κεηαθνξάο επηβαηψλ 

– Ρπζκηζηηθή Αξρή Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν127 ελφηεηα 

Γ,.Ε (Καη΄νίθνλ Ννζειεία ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη»). 

7. Ν. 4238/17-2-2014 (ΦΔΚ 38 η. Α΄) «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο 

(Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο», άξζξν 1 « Γεληθέο 

Αξρέο». 

8. Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ145 η.΄Α΄) «Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο 

Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ……» ,παξ.1,άξζξν 35 Καη΄Οίθνλ λνζειεία ζε Μνλάδεο θαη 

Φνξείο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Μνλάδεο Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Μνλάδεο Φξνληίδαο Μεηέξαο – Παηδηνχ». 

9. Κ Τ.Α ΓΤ8/Β/νηθ.89126 (ΦΔΚ Α 1534/17-8-2007) κε ζέκα: «Καζνξηζκφο φξσλ, 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία «Ξελψλσλ Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη 

Αλαθνπθηζηηθήο Αγσγήο Αζζελψλ» θαη θάζε άιιεο ιεπηνκέξεηαο ζρεηηθά κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θηηξίσλ, ησλ κεραλνινγηθψλ, ειεθηξνινγηθψλ, 

πδξαπιηθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ αλαγθαίνπ 

αξηζκνχ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θ.ι.π. απφ θνηλσθειή 

ηδξχκαηα, θαζψο θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο πξνζψπσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα».  

         ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αιιά θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ, εθδφζεθαλ ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

1) Τ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./νηθ.44499/17-05-2013, κε ζέκα «πγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ ή Σκεκάησλ ή 

Τπεξεζηψλ Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο, Κέληξσλ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ηαζκψλ Πξνζηαζίαο Μάλαο, Παηδηνχ θαη Δθήβνπ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Δ..Τ. θαη 

ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.».  

2)    Τ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./νηθ.9395/30-01-2014 κε ζέκα “ρεδηαζκφο ελεξγεηψλ 

θαη δξάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ ηεο Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο θαη ηνπ 
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Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νξγάλσζε πηινηηθψλ 

δηθηχσλ : α) «Πηινηηθφ Γίθηπν Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο» θαη 

β) «Πηινηηθφ Γίθηπν Μνλάδσλ ή Τπεξεζηψλ Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Μνλάδσλ Φξνληίδαο Μεηέξαο-Παηδηνχ». 

2. ηειέρσζε - Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

         ε ζπλέρεηα ηνπ Τ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./νηθ.9395/30-01-2014  εγγξάθνπ  θαη 

ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Γηεχζπλζε Π.Φ.Τ.&Π. απφ ηηο 

Μνλάδεο Τγείαο πνπ εληάζζνληαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν, κέζσ ησλ νηθείσλ 

Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Τ.ΠΔ., αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζε θαη ηε ιεηηνπξγία Σκεκάησλ 

ή Τπεξεζηψλ Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο (Σ/Τ.ΚΟΝ), παξαθαινχληαη φιεο νη Μνλάδεο 

Τγείαο ηνπ ελ ιφγσ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ λα απνζηείινπλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ ζηειέρσζε – αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηελ εθ λένπ ζχλζεζε 

απηνχ φπσο έρεη πηζαλφλ πξνθχςεη κεηά απφ ζρεηηθέο κεηαβνιέο, κε ξεηή 

αλαθνξά: 

 

  ζηα ζηνηρεία ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνπ Ηαηξνχ  (νξίδεηαη κε εηζήγεζε ηεο  

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο), θαζψο θαη άιισλ 

ηαηξψλ πνπ παξέρνπλ ζε κφληκν επίπεδν ηηο ππεξεζίεο ηνπο ή ζπλεξγάδνληαη 

(νλνκαηεπψλπκν, εηδηθφηεηα, βαζκφο, θιηληθή). 

  ζηα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ επαγγεικαηία πγείαο (νξίδεηαη  Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο ή ππεχζπλνο Τπεξεζίαο κε εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο Γ/λζεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο θαη απφθαζε Γηνίθεζεο), Ννζειεπηήο/ηξηα,  

Δπηζθέπηεο/ηξηα Τγείαο, ην ηκήκα  ή ηελ ππεξεζία πνπ ππάγνληαη,  θαζψο θαη 

άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ έρνπλ νξηζζεί λα απαζρνινχληαη  ζηα ελ 

ιφγσ ηκήκαηα ή ππεξεζίεο ή πξνγξάκκαηα. 

 

Δπηζεκαίλεηαη,  φηη ζε ζπλέρεηα ησλ δηαπηζηψζεσλ απφ ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία 

ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ θαη ζρεηηθήο ζπδήηεζεο θαη νξηζηηθνπνίεζεο ζέζεσλ ζην πιαίζην ησλ 

ζπλαληήζεσλ δηαιφγνπ – δηαβνχιεπζεο  ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, ε πξνηεηλφκελε 

ειάρηζηε ζηειέρσζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία απηψλ, απαηηεί ηε κφληκε θαη 

ζπλερή απαζρφιεζε ελφο  ηαηξνχ εηδηθφηεηαο (Παζνιφγνο, Αλαηζζεζηνιφγνο, 

Υεηξνπξγφο, Γεληθφο ηαηξφο , θ.ι.π.), δχν Ννζειεπηξηψλ – Ννζειεπηψλ θαη κίαο 

Δπηζθέπηξηαο/Δπηζθέπηε Yγείαο.  
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       ηηο πεξηπηψζεηο Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., αληίζηνηρα πξνηείλεηαη έλαο 

Γεληθφο Ηαηξφο, ή Ηαηξφο  εηδηθφηεηαο, κίαο Ννζειεχηξηαο/Ννζειεπηή θαη κίαο 

Δπηζθέπηξηαο/Δπηζθέπηε Τγείαο.  

Απαξαίηεηε είλαη ε δηαζχλδεζε ηεο Μνλάδαο ή Τπεξεζίαο κε Φπρνιφγν θαη 

Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ. 

 

         εκεηψλεηαη, φηη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ¨ΔΠΑ 2007-2013¨ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

ΑΚΔΧ 2 – «Δθπφλεζε ηεχρνπο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη 

αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ θαη΄νίθνλ λνζειείαο- εθπαίδεπζε λνζειεπηψλ ζηελ θαη΄νίθνλ 

θξνληίδα πγείαο θαη αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα ζηελ Κνηλφηεηα» θαη ηνπ έξγνπ 

«Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ,δηνξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ 

θαη΄ νίθνλ θξνληίδαο πγείαο» πνπ πινπνηήζεθε απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, επηκνξθψζεθαλ 120 

Ννζειεπηέο ΠΔ θαη ΣΔ πνπ εξγάδνληαη ζην ΔΤ.  

Οη ελ ιφγσ επαγγεικαηίεο πγείαο, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ιάβεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

θαη εκπεηξία ζην πεδίν ηεο ΚΟΝ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ 

θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν είηε ζε επίπεδν ζηειέρσζεο ησλ 

ζρεηηθψλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ, είηε ζε επίπεδν δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

αλάινγα κε ηελ ππεξεζία πνπ ππεξεηνχλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δνκψλ, ηεο Π.Φ.Τ..  

Οη Γηνηθήζεηο ησλ Τ.ΠΔ. θαη ησλ Φνξέσλ πνπ εληάζζεηαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν 

θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθή δηεξεχλεζε θαη ελέξγεηεο. 

3. Οξγάλσζε – Λεηηνπξγία – Υψξνη 

   Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ρψξσλ, 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ, 

ζην πιαίζην ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., ηζρχνπλ σο 

γεληθφ πιαίζην νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Δμσηεξηθψλ 

Ηαηξείσλ ησλ Ννζνθνκείσλ, θαζψο θαη νη εγθχθιηνη γηα ην ΠΔΓΤ, 

α)Τ3/Γ.Π./νηθ.23726/17-3-2014 ΑΓΑ:ΒΗΞΠΘ-7ΓΤ θαη  β) Τ3α/Γ.Π./νηθ.34408/16-4-

2014 ΑΓΑ:ΒΗΖΥΘ-Ξ97 θαη ζε ζπλέρεηα απηψλ, νη θνξείο θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο σο αθνινχζσο: 
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α) Υψξνη – Δγθαηαζηάζεηο – Δμνπιηζκφο  

       Σα Σκήκαηα θαη νη Τπεξεζίεο ηεο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο θαινχληαη λα 

επηθαηξνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρεηηθψο θαηαηεζεί, σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε 

ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε αλαθνξά ζε  ρψξνπο  

γξαθείσλ, απηφλνκε ή θνηλή αμηνπνίεζε ρψξσλ κε άιιεο ππεξεζίεο, θαηαγξαθή ηνπ 

δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ θ.ν.θ. 

       ε ζπλεκκέλν πίλαθα, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο απαηηήζεηο ζε ρψξνπο,   

εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα πιηθά  φπσο έρνπλ θαηαηεζεί ζηηο ζπλαληήζεηο δηαιφγνπ -

δηαβνχιεπζεο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ.  

β) Ζκέξεο θαη Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

       Όζνλ αθνξά ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηζρχνπλ ηα φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο εγθπθιίνπο (γηα ηηο Μ.Τ. ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. παξ. 3, ησλ αλσηέξσ 

ζρεηηθψλ (α) θαη (β) εγθπθιίσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα πελζήκεξε ιεηηνπξγία κε πξσηλφ 

σξάξην ιεηηνπξγίαο.  

       Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη πνιίηεο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο , 

πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα  ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ γηα 2 

θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε απνγεπκαηηλφ σξάξην κε αληίζηνηρα θιηκάθηα 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

γ) Γηαδηθαζία ξαληεβνχ  

       Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ξαληεβνχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα εμππεξέηεζε πνιηηψλ 

θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ, είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη: 

 Με απεπζείαο επηθνηλσλία κε ην γξαθείν – γξακκαηεία ησλ  Σ/Τ.ΚΟΝ.  

 Με ηελ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη δηαδηθαζίαο φπσο απηή 

πξνβιέπεηαη κε ηελ εγθχθιην Γ3α/ΓΠ/νηθ. 37952/ 21-05-2015  ΑΓΑ: 

ΧΑ2465ΦΤΟ-ΦΘ6 κε ζέκα «Αλάπηπμε εληαίαο πιαηθφξκαο πξνγξακκαηηζκνχ 

ξαληεβνχ ζε εζληθφ επίπεδν», κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

 ελ ιφγσ θνξείο ζα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα εκθαληζηνχλ ζην ζχζηεκα δηαθξηηά ηα 

Σ/Τ.ΚΟΝ 

Ζ Γ/λζε Π.Φ.Τ.& Π., ζην πιαίζην ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ πξνσζεί ελέξγεηεο κε 

ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ 

ξαληεβνχ γηα ηα Σ/Τ.ΚΟΝ, σο μερσξηζηέο ππεξεζίεο κέζνπ ησλ πθηζηάκελσλ 

πεληαςήθησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ ξαληεβνχ. 
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δ) Σήξεζε Μεηξψνπ – εληαίνο ηξφπνο αξίζκεζεο  

      ηα Σ/Τ.ΚΟΝ.,  πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλαο εληαίνο ηξφπνο αξίζκεζεο γηα 

θάζε λέν πξνζεξρφκελν πξνο ηηο ππεξεζίεο πνιίηε, θαζψο θαη ηήξεζεο ζρεηηθνχ 

Μεηξψνπ,  θαινχληαη  απηά λα δηακνξθψζνπλ:  

I. Δληαία αξίζκεζε γηα θάζε λέν πξνζεξρφκελν πξνο ηηο ππεξεζίεο πνιίηε απφ 1-

1-2015, δίδνληαο αχμνληα αξηζκφ Μεηξψνπ πνπ ζα αλαγξάθεηαη σο : Αξηζκφο 

Μεηξψνπ Καη΄Οίθνλ Ννζειείαο (Α.Μ.ΚΟΝ) 0001/15, 0002/15 θ.ν.θ.. Πνιίηεο 

πνπ έρνπλ εμππεξεηεζεί ζε πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ ηα 

Σ/Τ.ΚΟΝ, ζα ιάβνπλ απφ ην 2015, λέα αξίζκεζε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

(αλεμαξηήησο αλ γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

δηαηήξεζε παιαηφηεξνπ Α.Μ.). 

II. Δληαία δηαδηθαζία ηήξεζεο βηβιίνπ Μεηξψνπ Καη΄Οίθνλ Ννζειείαο , ζην 

νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη γηα θάζε λέν πξνζεξρφκελν πξνο ηηο ππεξεζίεο πνιίηε, 

ν πξναλαθεξφκελνο Α.Μ.ΚΟΝ, ν αξηζκφο θαθέινπ αζζελνχο  (εθ φζνλ 

εμππεξεηείηαη γηα άιιν ζθνπφ απφ ηνλ θνξέα), ή ν παιαηφηεξνο αξηζκφο 

Μεηξψνπ, ηελ αξρηθή θαη θάζε επφκελε εκεξνκελία επίζθεςεο, ην έηνο 

γέλλεζεο, ην θχιν, ηχπν/θαηεγνξία παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ε έθθξαζε αηηήκαηνο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο (αδξή θαηαγξαθή).                                                         

εκεηψλεηαη,  φηη ε ελ ιφγσ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη θαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή αξρείνπ- κεηξψνπ.  

III. Δληαία ηήξεζε βηβιίνπ εκεξνινγίνπ θίλεζεο- ινγνδνζίαο  ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη αλά εκέξα νη δηελεξγνχκελεο επηζθέςεηο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο 

κε ην φλνκα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο πνπ ηηο πινπνηεί, ε παξερφκελε 

ππεξεζία, θαζψο θαη νη άιιεο δξάζεηο ή ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην 

ηεο θνηλφηεηαο. 

 

        Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε αξίζκεζε γηα ηε ρνξήγεζε Α.Μ.Κ.Ο.Ν, ιήγεη κε 

ηνλ αχμνληα αξηζκφ απηνχ ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαη μεθηλά λέα αξίζκεζε γηα ην 

θάζε επφκελν έηνο (π.ρ. Α.Μ.Κ.Ο.Ν. 0543/15 θαη Α.Μ.Κ.Ο.Ν. 0001/16). 

ε) θξαγίδα  

     Σα Σκήκαηα ηεο Καη΄Οίθνλ Ννζειείαο  πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Οξγαληζκνχο ησλ 

Φνξέσλ ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ (αλεμαξηήησο εάλ αλαπηχζζνπλ ή φρη ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο), δηαζέηνπλ ηηο εμήο ζθξαγίδεο: 
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α) θξαγίδα Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ Ηαηξνχ, ζηελ  νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν 

αθξηβήο ηίηινο ηνπ ηκήκαηνο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ νξγαληζκφ) θαη ν φξνο  

«Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Ηαηξφο», θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν  θαη εηδηθφηεηα 

απηνχ (π.ρ. ΓΗΑΣΟΜΔΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΚΑΣ΄ΟΗΚΟΝ ΝΟΖΛΔΗΑ – 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΗΑΣΡΟ – ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ –  ΓΔΝΗΚΟ 

ΗΑΣΡΟ ).  

β) θξαγίδα Πξντζηακέλνπ/εο   Σκήκαηνο   Καη΄Οίθνλ Ννζειείαο, ζηελ  νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο ηίηινο ηνπ ηκήκαηνο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ νξγαληζκφ) θαη ν 

φξνο «Πξντζηάκελνο/ε Σκήκαηνο» θαη θιάδνο  απηνχ  (π.ρ. ΓΗΑΣΟΜΔΑΚΟ ΣΜΖΜΑ 

ΚΑΣ΄ΟΗΚΟΝ ΝΟΖΛΔΗΑ – ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ/Ζ ΣΜΖΜΑΣΟ – 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ – ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ) 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη  Τπεξεζίεο ΚΟΝ (ρσξίο πξφβιεςε Σκήκαηνο 

ζηνλ Οξγαληζκφ), ζρεηηθή ζθξαγίδα δηαηίζεηαη κφλν ζηνλ νξηζζέληα απφ ηελ 

Γηνίθεζε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν Ηαηξφ.  

        Οη ελ ιφγσ ζθξαγίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα 

Σκήκαηα ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο  Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο γηα ηελ δηαθίλεζε 

εγγξάθσλ θαη εληχπσλ εζσηεξηθά ζηνλ Φνξέα.(π.ρ. παξαγγειία αλαιψζηκνπ 

πιηθνχ, θαξκάθσλ,  θ.α.).   

ζη)Τγεηνλνκηθφ πιηθφ 

       Όζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηε δηάζεζε πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξερφκελσλ 

θξνληίδσλ πγείαο απφ ηα Σ/Τ.Κ.Ο.Ν., ζα δηελεξγνχληαη σο αθνινχζσο: 

Η. Γηα Γηθαηνχρνπο ηνπ  ΔΟΠΤΤ: ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. 

55471/2013(ΦΔΚ1561/ Β΄/21.06.2013) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα: 

«Τξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. ΕΜΠ5/17.11.2012 (Β΄3054) απόθαζεο «Τξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) θνηλήο ππνπξγηθήο 

απόθαζεο «Εληαίνο Καλνληζκόο Παξνρώλ Υγείαο(Ε.Κ.Π.Υ.) ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ 

Παξνρώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε θαη 

ηζρύεη», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ελφηεηα ΑΝΑΛΧΗΜΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ 

ΤΛΗΚΟ ηνπ άξζξνπ 9 φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θάζε θνξά.  

Όζεο πεξηπηψζεηο  πνιηηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα Σ/Τ ΚΟΝ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο (ελφηεηα 4
  
α, β), δελ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ  πξναλαθεξφκελε ΚΤΑ γηα ηελ παξνρή αλαιψζηκνπ 
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πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζρεηηθφ πιηθφ γηα ηελ Καη΄Οίθνλ 

Ννζειεία ηνπο ζα γίλεηαη απφ ην νηθείν Ννζνθνκείν.  

ΗΗ. Γηα  αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο: ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ αξηζκ. 139491/2006 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1747/η.Β΄), κε ζέκα: «Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεσλ, 

θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηώλ πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα λνζειεπηηθήο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηώλ», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ  

Τ4α/Γ.Π.νηθ.48985/3.6.2014 (ΦΔΚ 1465/Β΄/5.6.2014) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, 

φπνπ  ζηελ ηειεπηαία αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 10 α «…Η δσξεάλ λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε απηώλ αθνξά εμνινθιήξνπ ζε όηη έρεη ζρέζε κε ηε πάζεζή ηνπο θαη 

παξέρεηαη κόλν από ην Ννζνθνκείν πνπ ηνπο παξαθνινπζεί θαη γηα όζν δηάζηεκα 

ρξεηάδεηαη». 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη: 

       Όιεο νη παξερφκελεο πξάμεηο θαη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

ζπληαγνγξάθεζε ή ζχληαμε παξαπεκπηηθνχ κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπληαγνγξαθνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο θάησζη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο  

α) Ζ ππ΄αξηζκ. Α3(γ)/νηθ.5640/21-1-2015 ΑΓΑ:ΦΟ9ΚΘ-Α78 εγθχθιηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο  κε ζέκα «Δθαξκνγή e-syntagografisi γηα θαηφρνπο 

Βηβιηαξίνπ Οηθνλνκηθήο Αδπλακίαο»  

β) Ζ ππ΄αξηζκ. 35975/18-11-2014, εγθχθιηνο ηνπ ΔΟΠΤΤ κε ζέκα: 

«Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα Υεηξφγξαθα Παξαπεκπηηθά».  

 

       Σν απαηηνχκελν αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ  πιηθφ ζπληαγνγξαθείηαη απφ ηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξφ ή ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηαηξφ ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο 

ππεξεζίαο ΚΟΝ. 

         Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείεο ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ 

Καη΄Οίθνλ επηζθέςεσλ, ε πξνκήζεηα απηνχ ζα  γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

πξνβιεπφκελεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο 

Μνλάδαο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ.   

δ) Υξήζε νρεκάησλ 

     Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ σο πξνο ηελ αλάπηπμε 

ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, είλαη 
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απαξαίηεηε ε ρξήζε νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε Μνλάδα Τγείαο πνπ εληάζζεηαη 

ζην Πηινηηθφ Γίθηπν. 

       Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΤ δελ πθίζηαηαη ν θιάδνο ΓΔ 

Οδεγψλ, ιφγσ ηεο θαηάξγεζήο ηνπ απφ ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη κεηαθνξάο ηνπ 

ζηνλ θιάδν ΓΔ Πιεξσκάησλ Αζζελνθφξσλ ηνπ Δ.Κ.Α.Β.(άξζξν πξψην, 

ππνπαξάγξαθνο Η.2, Ν. 4254/2014, ΦΔΚ 85 η. Α’). Σν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ 

θνηλφηεηα. 

       Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο, δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 (ε), 3, ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4250/2014(ΦΔΚ 74 η. Α ) φπνπ 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα απνθεληξσκέλα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ε θαη’ εμαίξεζε παξνρή έγθξηζεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ απφ ππαιιήινπο 

πνπ ππεξεηνχλ ζ’ απηά (Ννζνθνκεία θαη Τ.Πε.). 

       ε πεξηπηψζεηο αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

θξαηηθψλ απηνθηλήησλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, δχλαηαη λα 

γίλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο αξηζκ. 129/2534/20-01-2010 ΚΤΑ 

(ΦΔΚ 108 η. Β’), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηελ παξ. 1 (γ) πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε 

γηα ρξήζε ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ απφ «νομαρχιακή αυηοδιοίκηζη, ζε άλλη 

δημόζια υπηρεζία ή δήμο ή κοινόηηηα ή νομικό πρόζωπο δημοζίου δικαίου  ηου 

ίδιου νομού». 

        Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαινχληαη ηα Σ/Τ.ΚΟΝ λα πξνβνχλ ζε ζρεηηθέο ελέξγεηεο 

ψζηε νη  επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ππεξεηνχλ ζε απηά λα έρνπλ ηελ θαη΄ εμαίξεζε 

δπλαηφηεηα νδήγεζεο νρήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ 

Π.Δ.Γ.Τ. ή ηεο νηθείαο Τ.ΠΔ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη (ζρεηηθή 

εηζήγεζε κε πξφηαζε πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ θνξέα θαη αθνινχζσο έθδνζε απφθαζεο 

ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο), γηα ηα φιε  ηελ εβδνκάδα αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο. 

       Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο δξάζεσλ – νκηιηψλ πνπ γίλνληαη χζηεξα απφ αίηεκα άιινπ 

θνξέα ηεο πεξηνρήο, λα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο κε νρήκαηα ηνπ ελ ιφγσ θνξέα. 

ε) Αμηνπνίεζε κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 

       Αλαγλσξίδνληαο ηελ έιιεηςε αιιά θαη ηελ παιαηφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ 

ειεθηξνληθνχ – κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ, ην Τπνπξγείν Τγείαο 

έρεη ζρεδηάζεη ελέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 
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δπλαηφηεηα δηάζεζεο ειεθηξνληθνχ θαη κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (Ζ/Τ, 

εθηππσηέο, νζφλεο), ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα WINDOWS 7.  

       Ο ζρεηηθφο εμνπιηζκφο πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί κέζσ ησλ νηθείσλ Τγεηνλνκηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη χζηεξα απφ ζρεδηαζκφ ηεο ππεξεζίαο ζαο, αλάινγα κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα απηνχ.  

 

4. Δμππεξεηνχκελνη πνιίηεο  -Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

α)  Δμππεξεηνχκελνη πνιίηεο – θαηεγνξηνπνίεζε   

       Σα Σ/Τ.ΚΟΝ, παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πνιίηεο, πνπ έρνπλ λνζειεπηεί 

θαη εμέξρνληαη απφ θιηληθέο Ννζνθνκείσλ θαη ρξήδνπλ κεηαλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο πγείαο, πνιίηεο πνπ ρξήδνπλ ζρεηηθήο αξσγήο αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ 

λνζειεπηεί ζην λνζνθνκείν θαη πνπ δχλαληαη λα παξαθνινπζνχληαη σο 

εμσηεξηθνί αζζελείο δηαθφξσλ Μνλάδσλ Τγείαο, θαζψο θαη άηνκα κε κε 

κεηαδνηηθά λνζήκαηα (ρξφληα), βιάβεο θαη αλαπεξίεο πνπ ρξήδνπλ βξαρείαο ή 

καθξνρξφληαο θξνληίδαο πγείαο.    

      Οη ελ ιφγσ πνιίηεο απαξαίηεην είλαη λα δηαβηνχλ κφληκα ζηνλ Γήκν πνπ 

εδξεχεη ην Ννζνθνκείν ή ε Μνλάδα Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ ή ζε φκνξνπο κε απηφλ 

Γήκνπο.         

     Οη πνιίηεο – αζζελείο πνπ δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζηα Σ/Τ.ΚΟΝ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο φπνπ ηαμηλνκνχληαη ηα άηνκα  πνπ  

έρνπλ αλάγθε Καη΄Οίθνλ Ννζειείαο: 

Η.  Γηα πεξίνδν έσο 1 κήλα ή έσο10 επηζθέςεηο  

ΗΗ. Γηα πεξίνδν έσο 3 κήλεο ή γηα εηο 30 επηζθέςεηο  

ΗΗΗ. Γηα πεξίνδν έσο 6 κήλεο ή γηα έσο 60 επηζθέςεηο  

      Ζ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε, πξνηείλεηαη πξνθεηκέλνπ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ λα 

δηεπθνιπλζνχλ σο πξνο ηελ εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο θαη   ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ 

πξνζεξρφκελσλ πεξηζηαηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαιχηεξε ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ (κε πξννπηηθή  ε  θαηεγνξηνπνίεζε απηή λα ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε 

απνδεκίσζεο ησλ Καη΄Οίθνλ επηζθέςεσλ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ). 

β) Γηαδηθαζία Παξαπνκπήο θαη έληαμεο ζηα Σ/Τ.ΚΟΝ 

Η. Οη  ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο - αζζελείο πνπ επηζπκνχλ λα δερζνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο απφ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ, δχλαληαη λα παξαπέκπνληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηά απφ ηαηξνχο : 

 Μνλάδσλ ή Σκεκάησλ ή Κιηληθψλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ 
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  Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ.  

 Δπίζεο, αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο επηπιένλ 

πεξηζηαηηθψλ απφ ηα Σ/Τ ΚΟΝ , δχλαηαη λα παξαπέκπνληαη ζε απηά πεξηζηαηηθά απφ 

ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο κε ηνλ  ΔΟΠΤΤ, θαζψο θαη απφ ηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ  ή 

επίζεκα ζπλεξγάδνληαη (κε ζχκβαζε)  ζε  ζεζκηθά αλαγλσξηζκέλεο δνκέο  πγείαο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ ΟΣΑ (π.ρ. Γεκνηηθά Ηαηξεία. ΚΑΠΖ , ΚΖΦΖ, θ.α.), 

ζχκθσλα κε  ηνπο γεσγξαθηθνχο  πξνζδηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 4
 
α.  

     Έηζη, γηα παξάδεηγκα εάλ ε  ζηειέρσζε , ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο - απνζηάζεηο , 

ην γεσγξαθηθφ εχξνο θάιπςεο θ.ι.π. ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, 

επηηξέπνπλ ηελ εμππεξέηεζε 15 αζζελψλ ή ηε δηελέξγεηα 30 επηζθέςεσλ 

εβδνκαδηαίσο θαη ηα 2/3 απηψλ θαιχπηνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ παξαπνκπέο 

ηαηξψλ ησλ δνκψλ πγείαο ηνπ ΔΤ – ΠΔΓΤ, ηφηε αλαιφγσο ν επηπιένλ αξηζκφο κέρξη  

ην φξην αζζελψλ ή επηζθέςεσλ, δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ παξαπνκπέο ηαηξψλ 

ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα.  

 ΗΗ. Οη ελ ιφγσ ηαηξνί ζπκπιεξψλνπλ ην «Έληππν παξαπνκπήο ζην Σκήκα 

/Τπεξεζία Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο» (ζρέδην εληχπνπ  ΚΟΝ 2), ζην νπνίν ζα 

αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ε λνζειεία ηνπ, ε 

πξνηεηλφκελε  πεξίνδνο, νη αλάγθεο γηα παξέκβαζε (ζην πεδίν ησλ παξαηεξήζεσλ) 

θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην έληππν. 

    Αθνινχζσο,  ν ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο ζπληάζζεη ηελ «Αίηεζε» (ζρέδην εληχπνπ 

ΚΟΝ 1), δηαηππψλνληαο ην ζρεηηθφ αίηεκα, επηζπλάπηνληαο ην έληππν παξαπνκπήο 

(ΚΟΝ 2).  Ζ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην νηθείν Σ/ΤΚΟΝ ηεο πεξηνρήο, πξσηνθνιιείηαη, 

αμηνινγείηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν Ηαηξφ θαη ηελ νκάδα επαγγεικαηηψλ 

πγείαο  θαη ζην θάησ κέξνο απηήο ζεκεηψλεηαη ε έγθξηζε ή κε, έληαμεο ζηηο ππεξεζίεο 

ηεο ΚΟΝ, ε εκεξνκελία, κε ηνπνζέηεζε ππνγξαθήο θαη ζθξαγίδαο. (π.ρ. 

«ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ» , «ΓΔΝ ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ», 15.10.2015 θ.ι.π.). 

Όιεο νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ πνπ γίλνληαη δεθηέο πξνθεηκέλνπ  

λα εληαρζνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Σ/Τ.ΚΟΝ, αξρηθψο εγθξίλνληαη γηα ρξνληθή 

πεξίνδν έσο έλα (1) κήλα ή έσο δέθα (10) επηζθέςεηο  (πεξίπη. Η), απφ ηνλ 

Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν Ηαηξφ.          

     Δθφζνλ, ην έληππν παξαπνκπήο ηνπ ηαηξνχ θαη ε αίηεζε,  αλαθέξνληαη ζε 

ρξνληθή πεξίνδν έσο 1 κήλα ή έσο 10 επηζθέςεηο θαη κφλν, αξθεί απνθιεηζηηθά ε 

έθθξηζε ηνπ Δπηζηεκνληθά  Τπεπζχλνπ Ηαηξνχ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά γηα ρξνληθή πεξίνδν έσο ηξεηο (3) κήλεο ή έσο ηξηάληα (30) επηζθέςεηο 
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(πεξηπη. ΗΗ) θαζψο θαη έσο έμη (6)  κήλεο ή έσο εμήληα (60) επηζθέςεηο(πεξηπη. 

ΗΗΗ), ν Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Ηαηξφο  (χζηεξα απφ ζπλεξγαζία  κε ηελ νκάδα ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ησλ Σ/Τ. ΚΟΝ) ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην κήλα ζπληάζζεη 

πίλαθα ησλ αηηνπκέλσλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ πξνυπνζέζεηο λα εληαρζνχλ ζηηο 

ππεξεζίεο ΚΟΝ ( κε ξεηή αλαθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία  

έγθξηζεο - έλαξμεο ησλ ππεξεζηψλ κέρξη ηε ιήμε απηψλ) κε ζπλεκκέλα ηα 

ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη  εηζεγείηαη   ζηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ΄λζεο ηεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία ηα πξνσζεί πξνο ην Γ.  ηνπ Ννζνθνκείνπ – 

Φνξέα γηα ηειηθή έγθξηζε.  

ε πεξηπηψζεηο  φπνπ αλαπηχζζνληαη ππεξεζίεο ΚΟΝ ζε Μνλάδεο Τγείαο  ηνπ ΠΔΓΤ, 

ε  ηειηθή  έγθξηζε γίλεηαη  απφ ηνλ νηθείν Γ/ληή.  

ε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα, βιάβεο θαη αλαπεξίεο  πνπ 

ρξήδνπλ Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο πέξαλ ηνπ  εμακήλνπ ή ησλ 60
 
επηζθέςεσλ  θαη γηα 

θάζε επηπιένλ αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εληάζζνληαη σο εμσηεξηθνί αζζελείο 

ζηα Σ/Τ.ΚΟΝ αξρηθψο γηα έλα εμάκελν κε δπλαηφηεηα επηπιένλ  αλαλέσζεο πεξηφδνπ 

εμππεξέηεζεο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα θάζε εμάκελν (κεηά απφ  ζρεηηθή εηζήγεζε). 

     Οη εμππεξεηνχκελνη πνιίηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηα Σ/Τ ΚΟΝ θαη έρεη 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο απηνχο, εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε 

εθ λένπ εμππεξέηεζήο ηνπο, (αλεμαξηήησο εάλ απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο 

λνζειείαο ηνπο), αθνινπζείηαη εθ λένπ παξαπνκπή θαη ζχληαμε ζρεηηθήο αηηήζεσο 

(φκνηα δηαδηθαζία)  θαη πξνζκεηξνχληαη σο λέα πεξηζηαηηθά (αλεμαξηήησο εάλ 

εμππεξεηήζεθαλ γηα  πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά ζην ίδην εμάκελν/ έηνο ).    

       Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξνηείλεηαη σο απνηέιεζκα ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ηνπ 

Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, είλαη ελδεηθηηθή, είλαη ππφ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

βειηίσζεο θαηφπηλ δηαηχπσζεο  παξαηεξήζεσλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηνπο θνξείο 

ηνπ ελ ιφγσ Πηινηηθνχ  Γηθηχνπ θαη θαηαηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηηο 

νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ Σ/Τ. ΚΟΝ.    

 

γ) Παξερφκελεο Τπεξεζίεο – Πξάμεηο 

Οη επαγγεικαηίεο Τγείαο πνπ ζηειερψλνπλ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο  πγείαο θαη  πξάμεηο φπσο απηέο δηελεξγνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο επί καθξφλ λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο θαη εκπεηξίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο 

ελ ιφγσ ππεξεζίεο. Οη ηαηξνί πνπ ζηειερψλνπλ ή ζπλεξγάδνληαη κε ηα Σ/Τ.ΚΟΝ  

παξέρνπλ ππεξεζίεο ηαηξηθήο θξνληίδαο/πεξίζαιςεο  θαη δηελεξγνχλ πξάμεηο ζχκθσλα 
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κε ηα φζα θαηά πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ησλ 

εηδηθνηήησλ ηνπο θαη ζχκθσλα πάληνηε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ην επηηεινχκελν έξγν 

ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ. 

Δλ φςεη δηακφξθσζεο θαη πξνψζεζεο γηα ζεζκνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ 

Καζεθνληνινγίσλ γηα ηνπο Ννζειεπηέο/ηξηεο  θαη ηνπο  Δπηζθέπηεο/ηξηεο Τγείαο, ζα 

θαηνρπξσζεί πεξαηηέξσ ην ζχλνιν ησλ δηελεξγνχκελσλ πξάμεσλ  πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζην πιαίζην ηεο ΚΟΝ. 

      Σα Σ/Τ.ΚΟΝ ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ αλαπηχζζνληαη ζε δνκέο θαηά θχξην ιφγν 

ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ, σο Σκήκαηα εληαγκέλα ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο ή σο 

Τπεξεζίεο ζην πιαίζην ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, νη  ππεξεζίεο θξνληίδαο 

πγείαο θαη πξάμεηο ησλ νπνίσλ παξέρνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε επίπεδν 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο  δειαδή ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ θαηνηθία ηνπ  

αζζελή, απνηεινχλ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

νπνίαο γίλεηαη απφ ηα Σ/Τ ΚΟΝ. 

 

δ)  Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο θαη Ννζειεπηηθά Πξσηφθνιια ζηελ Π.Φ.Τ. 

       ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 

2007-2013» αλαπηχρζεθε ην έξγν «Αλάπηπμε 13 Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ Γεληθήο 

Ηαηξηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πην ζπρλψλ λνζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πγείαο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» κε δηακφξθσζε ζρεηηθψλ ηεπρψλ θαη θαηάζεζε ζην 

ΚΔΤ γηα πεξαηηέξσ έγθξηζε. 

      ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007- 

2013» αλαπηχρζεθε ην έξγν «Λεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε Φνξέσλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ , κε ηελ αλάπηπμε Γψδεθα 

(12) Ννζειεπηηθψλ Πξσηνθφιισλ» , θαζψο θαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αλάπηπμε Αλζξσπηλνί Γπλακηθνχ» , ΔΠΑ 2007-2013,  αλαπηχρζεθε ην έξγν « 

Αλάπηπμε ρεδίσλ Καη΄Οίθνλ Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο βαζηδνκέλσλ ζε νζειεπηηθέο 

Γηαγλψζεηο » (36 ρέδηα Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο),  φπνπ εθδφζεθαλ ζρεηηθά ηεχρε 

πνπ ζα πξνσζεζνχλ  γηα έγθξηζε απφ  ην ΔΑΝ θαη ην ΚΔΤ.  

       Σα  ελ ιφγσ παξαδνηέα, ζην πιαίζην ησλ πξναλαθεξνκέλσλ έξγσλ, δχλαληαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο 

πγείαο θαη δηελέξγεηαο πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο, εληζρχνληαο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα απηήο. 
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ε) Γηαθίλεζε Ναξθσηηθψλ νπζηψλ – Φαξκάθσλ  

     ην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ δηαιφγνπ – δηαβνχιεπζεο  ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ  

γηα ηελ ΚΟΝ ηέζεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε  ηε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο  

λαξθσηηθψλ νπζηψλ- θαξκάθσλ  απφ  επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ππεξεηνχλ θαη 

παξέρνπλ θξνληίδα πγείαο ζην πιαίζην ησλ ηκεκάησλ ή ππεξεζηψλ ηεο ΚΟΝ. Ζ Γ/λζε 

Π.Φ.Τ.& Π. απέζηεηιε ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ  Δπηηξνπή Ναξθσηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ ην Σκήκα ηεο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο ηνπ 

ΓΟΝΚ «Οη Άγηνη Αλάξγπξνη»  θαη έρεη ζπληαρζεί απφ επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη θαη λα 

εηζεγεζεί ζρεηηθά  γηα δηακφξθσζε ζεζκηθήο  ξχζκηζεο. 

  

5. Πξνηππνπνηεκέλα  ρέδηα Δληχπσλ 

       ην πιαίζην ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, νκάδα εξγαζίαο επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ην 

ζπληνληζκφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 

ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαη ζπκκεηνρήο ησλ Σκεκάησλ ΚΟΝ ηνπ ΓΟΝΚ «Άγηνη Αλάξγπξνη»  

θαη ηνπ  Γ.Α.Ν.Π. «Μεηαμά»,  αμηνιφγεζε πθηζηάκελα έληππα πνπ θαηά πεξηφδνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Σ/Τ.ΚΟΝ θαη δηακνξθψζεθαλ επηά  (7)  πξνηππνπνηεκέλα 

ζρέδηα εληχπσλ (ζπλ. 2) πνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Αίηεζε (ΚΟΝ 1) 

2. Έληππν παξαπνκπήο ζην Σκήκα/Τπεξεζία Καη΄Οίθνλ Ννζειείαο (ΚΟΝ 2). 

3.Γεκνγξαθηθά ηνηρεία & Ηζηνξηθφ (ΚΟΝ 3α) - Έληππν ελεκέξσζεο & 

ζπλαίλεζεο ηνπ  αζζελνχο θαη Φξνληηζηή  (ΚΟΝ 3β).  

4. Γειηίν Καη΄Οίθνλ επίζθεςεο (ΚΟΝ 4). 

5. Γειηίν  παξαπνκπήο ζε άιιεο Τπεξεζίεο/Φνξείο  (ΚΟΝ 5). 

6. Γειηίν Απνινγηζκνχ Αζζελνχο  (ΚΟΝ 6). 

7. ηαηηζηηθφ Γειηίν εμακήλνπ απνινγηζκνχ  (ΚΟΝ 7). 

   Σν ζρέδην εληχπνπ ΚΟΝ3α ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ θαηνηθία ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πνιίηε θαη θαηαγξάθνληαη 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ε θαηάζηαζε πγείαο, νη λνζειεπηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο 

θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα επίζθεςε 

ζπκπιεξψλεηαη ην έληππν ΚΟΝ 3β  «Έληππν ελεκέξσζεο & ζπλαίλεζεο ηνπ  

αζζελνχο θαη Φξνληηζηή », ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε επαγγεικαηία πγείαο 

θαη ηνλ εμππεξεηνχκελν πνιίηε ή  ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη ην νπνίν ζηφρν έρεη 
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ηελ δηαζθάιηζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ αζθαινχο πνηνηηθήο θαη απνδνηηθήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο. 

Σν ζρέδην Δληχπνπ ΚΟΝ 4 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε επαγγεικαηία 

πγείαο, θάζε θνξά πνπ απηφο επηζθέπηεηαη ηελ θαηνηθία ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πνιίηε, 

απνηειεί απνδεηθηηθφ ηεο ζπλερνχο θαη νινθιεξσκέλεο παξνρήο θξνληίδαο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 

     ην ζρέδην Δληχπνπ ΚΟΝ 5 θαηαγξάθνληαη νη παξαπνκπέο πνπ ζπζηήλνληαη πξνο 

άιιεο ππεξεζίεο ή θνξείο εληφο ή εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ηνπ 

ΠΔΓΤ πνπ αλαπηχζζνληαη ηα Σ/Τ.ΚΟΝ. Ο πνιίηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά γηα ηελ 

παξαπνκπή είηε κε απιφ ζεκείσκα ηνπ θαηά πεξίπησζε επαγγεικαηία πγείαο, είηε κε 

ηε ζχληαμε πξνβιεπφκελνπ παξαπεκπηηθνχ ( π.ρ. εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο), ελψ 

παξάιιεια ζεκεηψλνληαη ζην ελ ιφγσ έληππν πιεξνθνξίεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

παξαπνκπήο.  

     Σν ζρέδην εληχπνπ ΚΟΝ 6 ζπκπιεξψλεηαη,  εθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα Σ/Τ ΚΟΝ γηα ηελ πξνβιεπφκελε εγθεθξηκέλε  θάζε θνξά 

ρξνληθή πεξίνδν, απνηππψλνληαη φια ηα ζηνηρεία απφ ηελ αξρηθή αίηεζε έσο θαη  ηελ 

ηειηθή επίζθεςε. Σν ελ ιφγσ έληππν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε 

ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ /πηζηνπνηεηηθψλ ζηνλ πνιίηε ή ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπ εθηφο 

ηνπ θνξέα ή λα δηαβηβάδεηαη αληίγξαθν ηνπ ηδίνπ ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ εληφο ηνπ 

θνξέα θαη  θαηαηίζεηαη ζηνλ γεληθφ αηνκηθφ θάθειν ηνπ αζζελή πνπ ηεξείηαη ζηνλ 

νηθείν θνξέα. 

      Σν ζρέδην εληχπνπ ΚΟΝ 7, ζπκπιεξψλεηαη αλά εμάκελν κε ηελ αξηζκεηηθή 

θαηαγξαθή φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο , 

ηηο δηελεξγνχκελεο επηζθέςεηο, παξεκβάζεηο θαη παξαπνκπέο. Σν ελ ιφγσ έληππν 

απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ηνπ Φνξέα πνπ αλαπηχζζνληαη ηα Σ/Τ ΚΟΝ θαζψο θαη ζηελ νηθεία ΤΠΔ. 

 

Όια ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έληππα θπιάζζνληαη ζηα Σ/Τ ΚΟΝ ζε θαθέινπο αλά 

εμππεξεηνχκελν πνιίηε ζε ζρεηηθφ αξρείν, ηεξψληαο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηαηξηθψλ – πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δχλαληαη λα  

αμηνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  ή γηα έξεπλα. 

Σεξνχληαη επίζεο θαη  ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

  

ΑΔΑ: ΩΙΥΩ465ΦΥΟ-Ω0Η



18 

 

       Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα έληππα είλαη ελδεηθηηθά, ζηφρν έρνπλ 

ηελ θαηά εληαίν ηξφπν νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, ηελ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ηίζεληαη ζην πιαίζην ηνπ 

Πηινηηθνχ Γηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

ψζηε λα θαηαηεζνχλ παξαηεξήζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπο, έσο φηνπ ιάβνπλ ηελ 

νξηζηηθή ηνπο κνξθή.  

 

6. Αλάπηπμε θαη Οξγάλσζε Γξάζεσλ – πλεξγαζηψλ θαη Γηακφξθσζε Τιηθνχ 

Δλεκέξσζεο.  

 α) Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ, είλαη ν 

ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε ελεξγεηψλ, δξάζεσλ θαη  

παξεκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο πεξηνρήο επζχλεο 

ηνπο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δηαδξακαηίδεη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο θαη 

ππεξεζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα πιεξνθνξεζνχλ 

ππεχζπλα νη πνιίηεο, νη νηθνγέλεηεο, νη ηνπηθνί ζχιινγνη αζζελψλ θαη αλαπήξσλ, 

θαζψο θαη νη ηνπηθνί θνξείο (π.ρ. ΟΣΑ, Δθθιεζία, ελψζεηο ζπληαμηνχρσλ, Δξγαηηθά 

Κέληξα, θ.α.), γηα ην έξγν θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ. 

β) Σα Σ/Τ ΚΟΝ θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ θαηάιιειν έληππν ελεκέξσζεο γηα 

ηνπο πνιίηεο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ην έξγν ηνπο, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, ε 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ εμππεξεηνπκέλσλ, ε  δηαδηθαζία παξαπνκπήο θαη έληαμεο, ε 

πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ παξνρήο θξνληίδαο ηεο  Καη΄Οίθνλ Ννζειείαο, θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Τπεξεζίαο. (άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηελ παξνχζα εγθχθιην 

θαζψο θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ θαηά πεξίπησζε θνξέα). 

 ην πιαίζην ελδπλάκσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ  ζηηο ππεξεζίεο ηεο Καη΄ 

Οίθνλ Ννζειείαο θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία απηψλ κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο αιιά θαη λα εληζρπζνχλ νη παξεκβάζεηο απηνθξνληίδαο θαη 

απηνβνήζεηαο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηα Σ/Τ ΚΟΝ θαινχληαη λα ζπιιέμνπλ 

ηπρφλ πθηζηάκελν ζρεηηθφ πιηθφ ή λα δηακνξθψζνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

αληίζηνηρν πιηθφ. 

   Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ ή πιηθνχ πνπ ζα 

δηακνξθψζνπλ θαη ζα αμηνπνηήζνπλ ηα Σ/Τ ΚΟΝ, απαξαίηεην είλαη λα δηαβηβαζηνχλ 

ζην Τπνπξγείν Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζηηο ζπλαληήζεηο δηαιφγνπ – 

δηαβνχιεπζεο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ, ψζηε νκάδα εξγαζίαο λα δηακνξθψζεη έλα 

εληαίν ηξφπν ζρεκαηνπνίεζεο σο πξνο ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο.  
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7. Γεληθέο επηζεκάλζεηο  

α) ην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ δηαιφγνπ – δηαβνχιεπζεο ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ 

γηα ηα Σ/Τ. ΚΟΝ,  έρεη πξνηαζεί θαη έρεη γίλεη θαηά αξρήλ γεληθψο απνδεθηή ε ζέζε 

φηη ηα Σκήκαηα Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο ζα έρνπλ δηαηνκεαθφ ραξαθηήξα 

(αλεμαξηεζία ιεηηνπξγίαο θαη ηζνηηκία ζπλεξγαζίαο) θαη ζα εληάζζνληαη ζηνλ 

Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο  φπσο πξνβιέπεηαη  ζην άξζξν  21 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 

176/Α΄/11-7.2015), δεδνκέλνπ φηη ην έξγν θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο απηψλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ζηελ πξφιεςε λνζεκάησλ θαη 

ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 

Οη Γηνηθήζεηο ησλ Ννζνθνκείσλ  ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο ε 

ζχζηαζε Σκεκάησλ Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο (κε νπνηαδήπνηε κνξθή) ή 

αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο, θαινχληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο 

γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκψλ 

ηνπο, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ Σκεκάησλ κε 

αληίζηνηρε έληαμε ζηνλ Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηε ζπγθξφηεζε  Σκεκάησλ 

ΚΟΝ (ζηηο πεξηπηψζεηο  πνπ αλαπηχζζνληαη ππεξεζίεο).  

        Κάζε ζρεηηθή ελέξγεηα ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ λα 

γλσζηνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Π.Φ.Τ. & Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ ζπληνλίδεη ην 

ζρεηηθφ Πηινηηθφ Γίθηπν.     

β)  Οη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ πνπ εληάζζνληαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν θαη 

αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο, θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

πεξηζηαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ παξαπνκπή απφ ηα Σ/Τ. ΚΟΝ ησλ 

Ννζνθνκείσλ Αλαθνξάο πνπ επηζηεκνληθά δηαζπλδένληαη, θαζψο θαη πεξηζηαηηθά ηεο 

πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ αληίζηνηρα ηα Σ/Τ ΚΟΝ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηα Ννζνθνκεία, θαινχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ πνπ 

επηζηεκνληθά δηαζπλδένληαη, λα δηαρεηξίδνληαη απφ θνηλνχ πεξηζηαηηθά ηεο πεξηνρήο 

επζχλεο ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ν ηφπνο θαηνηθίαο ησλ πνιηηψλ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα 

ζηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ.  

γ) ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, θαινχληαη ηα Σ/Τ.ΚΟΝ λα απνζηείινπλ ζηε Γ/λζε 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, ηκήκα Γ’ Αγσγήο Τγείαο θαη 

Πξφιεςεο, έγγξαθν πνπ λα αλαθέξεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ηηο αθνξνχλ, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθνληαη ζηηο ελφηεηεο 2, 3
 
α, 

δ θαη 6β έσο ηηο 20 επηεκβξίνπ 2015. Απαξαίηεην είλαη λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο 

ελέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ηα Σ/Τ.ΚΟΝ 
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θαζψο θαη κε άιινπο ηνπηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα επηκέξνπο 

ζέκαηα θαη λα ζρεδηαζηνχλ παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπο. 

δ) Όζνλ αθνξά ζηελ αλακφξθσζε, ζηελ πξνηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Καη΄ Οίθνλ 

Ννζειείαο, πνπ εληάζζνληαη ζην Πηινηηθφ Γίθηπν, ζρεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο 

επεμεξγάδνληαη θαη έρνπλ εηζεγεζεί αλάινγα ζέκαηα ηα νπνία ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ ζε επφκελεο ζπλαληήζεηο  δηαιφγνπ -  δηαβνχιεπζεο θαη αθνινχζσο 

ζα εληαρζνχλ ζε λέα εγθχθιην. 

ε) Ζ παξνχζα εγθχθιηνο αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

www.moh.gov.gr ζηελ ελφηεηα «Γηα ηνλ Πνιίηε» θαη ζηελ ελφηεηα «Τγεία» - 

«Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Πξνγξάκκαηα Π.Φ.Τ., Γξάζεηο» - 

Πηινηηθά Γίθηπα, γηα ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ. 

 

       Ζ πξνηππνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηνπ εληαίνπ θαζνξηζκνχ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ Μνλάδσλ ή Τπεξεζηψλ Καη΄ 

Οίθνλ Ννζειείαο, ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ αλάπηπμεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ Σ/Τ.ΚΟΝ.  

      

       Παξαθαινχληαη φινη νη εκπιεθφκελνη, ζπλεξγαδφκελνη θνξείο, απνδέθηεο ηεο 

ελ ιφγσ εγθπθιίνπ γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνηππνπνηνχληαη θαη θαζνξίδνληαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ 

ζεζκνχ ηεο Καη΄ Οίθνλ Ννζειείαο.   

 Ζ Γ/λζε Π.Φ.Τ.& Π. είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίλεζε θαη 

ζπλεξγαζία.  

πλεκκέλα:  

πλ. 1 (Πίλαθαο Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ΚΟΝ)  έλα (1) θχιιν  

πλ. 2 (Δπηά ρέδηα εληχπσλ) νθηψ(8)  θχιια                                                                                               

                                                                                           Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

                                                                             ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ   

 

 

                                                                 ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ                                                               

 

http://www.moh.gov.gr/
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (κε ηα ζπλεκκέλα ) 

Σκήκαηα /Τπεξεζίεο ΚΟΝ ηνπ Πηινηηθνχ Γηθηχνπ  

1. Γεληθφ Ογθνι. Ννζνθνκείν Κεθηζηάο  

    «ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» 

    Γξαθείν Γηνηθεηή 

    Καιπθηάθε 145, 145 64 Ν. Κεθηζηά 

2. Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ – ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ» 

    Οξγαληθή κνλάδα ηεο έδξαο «ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ» 

    Γξαθείν Γηνηθεηή 

    ηζκαλνγιείνπ 1 151 26  Μαξνχζη 

3. Γεληθφ Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ  «Ζ ΧΣΖΡΗΑ» 

     Γξαθείν Γηνηθεηή 

     Λ. Μεζνγείσλ 152, 115 27 Αζήλα 

4. Γεληθφ Ννζνθνκείν Ν. Ησλίαο ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ – ΠΑΣΖΗΧΝ 

    Οξγαληθή κνλάδα ηεο έδξαο  «ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ Ν. Ησλίαο» 

      Γξαθείν Γηνηθεηή  

     Αγίαο Όιγαο 3-5, 14233 Ν. Ησλία 

5. Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΑΣΣΗΚΟΝ» 

    Γξαθείν Γηνηθεηή 

    Ρηκηλη 1, 124 62 Υατδάξη 

6. Γεληθφ Αληηθαξθηληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά «ΜΔΣΑΞΑ» 

    Γξαθείν Γηνηθεηή 

    Μπνηάζε 51, 185 37 Πεηξαηάο 

7. Γεληθφ Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο «ΒΟΣΑΝΔΗΟ» 

    Γξαθείν Γηνηθεηή 

    Δ. Βνζηάλε 48, 811 00 Μπηηιήλε 

8. Γεληθφ Ννζνθνκείν Γξάκαο  

    Γξαθείν Γηνηθεηή 

    Ηππνθξάηνπο Σέξκα, 661 00 Γξάκα 

9. Γεληθφ Ννζνθνκείν Λακίαο 

    Γξαθείν Γηνηθεηή 

    Παπαζηνπνχινπ Σέξκα, 351 00 Λακία 

10. Γεληθφ Ννζνθνκείνπ Βφινπ «ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ» 

      Γξαθείν Γηνηθεηή 

      Πνιπκέξε 134, 382 22 Βφινο 

11. Γεληθφ Ννζνθνκείν Καηεξίλεο 

      Γξαθείν Γηνηθεηή 

     6ν ρικ. Καηεξίλεο - Αξσλά, Γ.Γ. Νέν Κεξακίδη 

601 00, Καηεξίλε 

12. Κέληξν Τγείαο Διεπζίλαο (2ε Τ.ΠΔ) 

      Σξηθνχπε Υαξηιάνπ 43 & Χθεαλίδσλ, 19200 Διεπζίλα 

13. Κέληξν Τγείαο Αζη. Σχπνπ Ν. Καιιηθξάηεηαο (4ε ΤΠΔ) 

      Οζίαο Παξαζθεπήο, 63080 Νέα Καιιηθξάηεηα, Υαιθηδηθή 

14. Κέληξν Τγείαο Αηγηλίνπ (3ε Τ.ΠΔ) 

     603 00 Αηγίλην 

15. Πνιπδχλακν Πεξηθ. Ηαηξείν Αγ. Θενδψξσλ (6ε Τ.ΠΔ) 

      ηάκνπ Γεκεηξίνπ 1, Άγηνη Θεφδσξνη, 20003, Κνξηλζία 
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ (κε ζπλεκκέλα)  

1. Όιεο νη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο (Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηψλ) 

2. Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

α. Γξαθείν Πξνέδξνπ 

β. Γ/λζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ- Σκήκα  ΔΚΠΤ θαη Πξνγξακκάησλ Πξφιεςεο & 

Πξναγσγήο Τγείαο 

Απνζηφινπ Παχινπ 12, 151 23 Μαξνχζη 

3. Δ.Κ.Π.Α. 

    Σκήκα Ννζειεπηηθήο 

    Δξγαζηήξην Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο 

    Τπφςε θ. Καινθαηξηλνχ Αζ. 

    Παπαδηακαληνπνχινπ 123, 115 27 Αζήλα 

4. Α.Σ.Δ.Η. Αζελψλ 

    ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο Πξφλνηαο 

    α. Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο & Κνηλνηηθήο Τγείαο 

    Καηεχζπλζε Κνηλνηηθήο Τγείαο (Δπηζθεπηψλ Τγείαο) 

    Τπφςε θ. Λάγηνπ Αξ. 

    Αγίνπ ππξίδσλα θαη Παιιεθαξίδε  

     122 10  Αηγάιεσ     

     β). Σκήκα Ννζειεπηηθήο 

     Αγίνπ ππξίδσλα θαη Παιιεθαξίδε  

     122 10  Αηγάιεσ  

5. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο 

    Πινπηάξρνπ 3, 10675 Αζήλα 

6. Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθήο Ηαηξηθήο 

    N. Κνπληνπξηψηε 21, 546 25 Θεζζαινλίθε,  

7 .Παλειιήληνο χιινγνο Δπηζθεπηψλ Τγείαο 

    Παπαξεγνπνχινπ 15  

    105 61 Αζήλα 

8. Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδνο 

    Βαζ νθίαο 47  

    10676 Αζήλα 

9. χλδεζκνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο 

    Σνζίηζα 19, 106 83 Αζήλα 

10 . Π.Δ.Μ.Φ.Ζ 

    Πιάησλνο 26, 151 21 Πεχθε 

11. Διιεληθή Έλσζε Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ θαη Μνλάδσλ Τγείαο 

    Βαζ. νθίαο 102, 115 28 Αζήλα 

12. Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο  

     ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδαο Τγείαο 

     Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα 

13. Παλειιήληα Δηαηξεία σκαηείσλ πιιφγσλ  

      Αηφκσλ κε αθραξψδε Γηαβήηε 

     Δι. Βεληδέινπ 236 163 41 Ζιηνχπνιε  

14. Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

      Δι. Βεληδέινπ 236, 16341, Ζιηνχπνιε 

15. ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ  Τγείαο Πξφλνηαο,    

    Πεηξαηψο 209,  Αζήλα,  Σ.Κ. 11853 

16. ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο Πξφλνηαο,   

   Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Μαθεδνλίαο  Θξάθεο,  

ΑΔΑ: ΩΙΥΩ465ΦΥΟ-Ω0Η



23 

 

   Αγίαο νθίαο 46, 546 22 Θεζζαινλίθε 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ (κε ζπλεκκέλα) 
1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνχ Τγείαο  

2. Γξαθ. θ. Αλαπι. Τπνπξγνχ Τγείαο  

3. Γξαθ. θ.θ.Γεληθψλ  Γξακκαηέσλ (2)  

4  Γξαθ.  θ.θ. Πξνηζη.  Γελ.Γ/λζεσλ  

5. Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο (Σκ. Μεηαδνηηθψλ θαη κε Μεηαδνηηθψλ Ννζεκάησλ) 

6. Γ/λζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ  

7. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο  

8. Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο  

9. Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο 

10. Γ/λζε Π.Φ.Τ & Πξφιεςεο (Σκήκα Α΄Β΄Γ΄ Γ’) (15)   
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