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                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα,             13  / 4/ 2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                     Αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.29109 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ     

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                             

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ  

ΠΦΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

                                                

Ταχ. Δ/νση       : Αριστοτέλους 17    

Ταχ.Κώδικας    : 10187      

Πληροφορίες   : Π. Γρηγοροπούλου  

    Α.Τσίνας                                               Υπουργική Απόφαση 

Τηλέφωνο        : 213 216 1625/1018 

ΦΑΞ                   : 213 216 1919  

E-mail                : pfy1@moh.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ:  Καθιέρωση ημερήσιου προγράμματος ιατρών στα Κέντρα Υγείας και 

καθορισμός χρονικής διάρκειας προγραμματισμένων επισκέψεων από 

παραπομπή που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα ιατρικού προσωπικού. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 και του άρθρου 19 παρ. 5  του ν. 4486/2017 

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α’). 

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α΄). 

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’). 

4. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΚΕΣΥ(β)/Γ.Π.82152/15/20-5-2016 έγγραφο, με το οποίο 

διαβιβάστηκε το από 19-5-2016 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. 

5. Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 51630/9-12-2016 και 16482/19-4-2017 έγγραφα της Διοίκησης 

1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. 
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6. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 38599/15-11-2016 έγγραφο της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας. 

7. Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 10198/22-3-2016 και 36053/5-12-2016 έγγραφα της Διοίκησης 

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Μακεδονίας και Θράκης. 

8. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 38251/12-12-2016 έγγραφο της Διοίκησης 5ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

9. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 47075/2-12-2016 έγγραφο της Διοίκησης 6ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 

10. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.23331/19-3-2018 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ 

του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’). 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψει 

επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού Π/Υ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

τον καθορισμό των δεκαπέντε (15) λεπτών ως χρονικής διάρκειας  των 

προγραμματισμένων επισκέψεων όλων των ιατρικών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, 

όπως προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4486/2017 εκτός από:  

 την ειδικότητα της ψυχιατρικής και της παιδοψυχιατρικής για την οποία 

καθορίζονται τα σαράντα πέντε (45) λεπτά ως χρονική διάρκεια 

προγραμματισμένων επισκέψεων και 

 τις ειδικότητες της παιδιατρικής, νευρολογίας, καρδιολογίας, γυναικολογίας και 

οφθαλμολογίας για τις οποίες καθορίζονται τα είκοσι (20) λεπτά ως χρονική 

διάρκεια προγραμματισμένων ραντεβού. 

Όσον αφορά στη χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων  των 

οδοντιάτρων και των ορθοδοντικών, αυτή καθορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά.  

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης του κάθε 

ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική 

κρίση του ιατρού.  

Το πρόγραμμα των ιατρών των Κέντρων Υγείας, που διαμορφώνεται σε μηνιαία 

βάση,  καλύπτεται σε ποσοστό: 

 τουλάχιστον 70%  από προγραμματισμένες επισκέψεις   
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 έως 10% από περιπτώσεις κατ’ οίκον ιατρικής περίθαλψης και διενέργεια 

δράσεων στην κοινότητα, 

 έως 20%  από επισκέψεις εκτός προγράμματος (έκτακτα). 

Τα επείγοντα περιστατικά δεν συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο πρόγραμμα 

και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.    

Η ανάπαυση των ιατρών θα καλύπτει αναλογικό ποσοστό του ημερήσιου 

προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  

Ιδιαίτερα, όσον αφορά στο ποσοστό των προγραμματισμένων επισκέψεων από 

παραπομπές, δίδεται προτεραιότητα σε ποσοστό αρχικά ίσο με 40% επί του συνόλου των 

προγραμματισμένων επισκέψεων ημερησίως, το οποίο θα βαίνει αυξανόμενο μέχρι την 

πλήρη εφαρμογή του συστήματος την 1η Ιανουαρίου 2019.  

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  

 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Όλες τις ΥΠΕ με την υποχρέωση ενημέρωσης των φορέων αρμοδιότητάς τους 
2. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
 
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού  
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
4. Γραφείο κ. Αν. Γεν. Γραμματέα 
5. Γραφείο  Προϊσ. Γεν. Δ/νσης  Υπηρεσιών Υγείας 
6. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υγειονομικών Περιφερειών 
7. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων 
8. Δ/νση Π.Φ.Υ. (5) 
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