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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,
8 / 3 / 2019
Αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.26670

Υπουργική Απόφαση

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29109/13-4-2018
υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθιέρωση ημερήσιου προγράμματος ιατρών στα
Κέντρα Υγείας και καθορισμός χρονικής διάρκειας προγραμματισμένων επισκέψεων
από παραπομπή που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα ιατρικού προσωπικού»
(ΑΔΑ: 7ΧΚ2465ΦΥΟ-1Δ1).
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΄),
όπως ισχύει.
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.
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.
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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΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29109/13-4-2018 υπουργική απόφαση με θέμα
«Καθιέρωση ημερήσιου προγράμματος ιατρών στα Κέντρα Υγείας και
καθορισμός χρονικής διάρκειας προγραμματισμένων επισκέψεων από
παραπομπή που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα ιατρικού προσωπικού»
(ΑΔΑ: 7ΧΚ2465ΦΥΟ-1Δ1).
11. Την υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.46960/18-6-2018 υπουργική απόφαση με θέμα
¨Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13-4-2018
υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος
παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» (ΑΔΑ:
6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ)¨ (ΑΔΑ: 9Ι61465ΦΥΟ-ΦΧ0).
12. Το από 18-3-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Αν.
Γενικού Γραμματέα με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΥΑ
Καθιέρωση ημερήσιου προγράμματος ιατρών στα Κέντρα Υγείας και
καθορισμός χρονικής διάρκειας προγραμματισμένων επισκέψεων από
παραπομπή που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα ιατρικού προσωπικού».
13. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.23516/27-3-2019 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’), σύμφωνα με
την οποία δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού των Φορέων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29109/13-4-2018
υπουργικής απόφασης (σχετ. 10) ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Καθορίζεται το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών/οδοντιάτρων των Δημόσιων
Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α’ 115/2017), με
χρονική διάρκεια των επισκέψεων δεκαπέντε (15) λεπτά. Εκτός συστήματος
προγραμματισμού επισκέψεων παραμένουν τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία
(Ε.Π.Ι.).
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω για τις προγραμματισμένες επισκέψεις:

ΑΔΑ: ΩΝ20465ΦΥΟ-35Ψ



των ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής καθορίζεται χρονική διάρκεια είκοσι
(20) λεπτών,



των οικογενειακών ιατρών (Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής)
για την εγγραφή σε αυτούς καθορίζεται χρονική διάρκεια τριάντα (30)
λεπτών,
των ιατρών ειδικοτήτων Νευρολογίας και Καρδιολογίας καθορίζεται χρονική
διάρκεια είκοσι (20) λεπτών,




των ιατρών ειδικοτήτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Οφθαλμολογίας
καθορίζεται χρονική διάρκεια είκοσι (20) λεπτών,



των ιατρών ειδικότητας Ψυχιατρικής καθορίζεται χρονική διάρκεια τριάντα
(30) λεπτών,



των ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής καθορίζεται χρονική διάρκεια
σαράντα πέντε (45) λεπτών.
 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 εξετάζοντος ιατρού.
Άρθρο 2
Το πρόγραμμα των ιατρών/οδοντιάτρων των Δημόσιων Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση και
περιλαμβάνει επισκέψεις των παρακάτω κατηγοριών:
Α. Επίσκεψη σε οικογενειακό ιατρό (ειδικότητες Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής,
Παιδιατρικής)
 Επίσκεψη εγγεγραμμένου στον Οικογενειακό Ιατρό
 Επίσκεψη μη εγγεγραμμένου σε Οικογενειακό Ιατρό για Εγγραφή
 Επίσκεψη μη εγγεγραμμένου σε Οικογενειακό Ιατρό χωρίς δυνατότητα
εγγραφής
Β. Επίσκεψη σε ιατρό ειδικότητας για τον οποίο προβλέπεται παραπομπή
 Επίσκεψη σε ιατρό ειδικότητας, με παραπομπή
 Επίσκεψη σε ιατρό ειδικότητας, χωρίς παραπομπή
Γ. Επίσκεψη σε ιατρό ειδικότητας, για τον οποίο δεν απαιτείται παραπομπή
(ειδικότητες Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Οφθαλμολογίας, Ψυχιατρικής &
Παιδοψυχιατρικής, καθώς και Οδοντίατροι & Ορθοδοντικοί)
Δ. Έκτακτη επίσκεψη
Επιπλέον έως 10% του μηνιαίου προγράμματος καλύπτεται από διενέργεια
δράσεων στην κοινότητα.
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Στο ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών συμπεριλαμβάνονται μη προγραμματιζόμενες
επισκέψεις για την κάλυψη έκτακτων περιστατικών σε ποσοστό έως 20%.
Η ανάπαυση των ιατρών καλύπτει αναλογικό ποσοστό του ημερήσιου
προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 3
Με τους Πίνακες που ακολουθούν ορίζεται το πρόγραμμα ημερήσιων επισκέψεων
ανά περίπτωση:
Α.1. Οικογενειακός ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, με διάρκεια
επίσκεψης 15΄ (Πίνακας 1)
Α. 2. Οικογενειακός ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής, με διάρκεια επίσκεψης 20΄
(Πίνακας 2)
Β.1. Ιατρός ειδικότητας, για τον οποίο προβλέπεται παραπομπή, με διάρκεια
επίσκεψης 15΄ (Πίνακας 3)
Β.2. Ιατρός ειδικότητας, για τον οποίο προβλέπεται παραπομπή, με διάρκεια
επίσκεψης 20΄ (Πίνακας 4)
Λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο εργασίας των ιατρών, το χρόνο ανάπαυσης
αυτών και τη διάρκεια των επισκέψεων αποτυπώνεται στους κάτωθι πίνακες το
σύνολο των επισκέψεων. Επί του συνόλου των επισκέψεων υπολογίζεται ο αριθμός
των έκτακτων επισκέψεων (20% του χρόνου). Τέλος, με βάση τον εγγεγραμμένο
πληθυσμό επί του συνολικού πληθυσμού ευθύνης (ποσοστό κάλυψης)
υπολογίζεται διαβαθμισμένα ο αριθμός των προγραμματιζόμενων επισκέψεων για
τους εγγεγραμμένους και τους μη εγγεγραμμένους σε οικογενειακό ιατρό (Πίνακες
1 & 2) και ο αριθμός των επισκέψεων μετά από παραπομπή ή χωρίς παραπομπή σε
ιατρό ειδικότητας για τον οποίο προβλέπεται παραπομπή (Πίνακες 3 & 4).
Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης που αναφέρεται στους
παρακάτω Πίνακες 1 έως και 4, αξιοποιούνται τα πληθυσμιακά δεδομένα της
Απογραφής Πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αποφάσεις
καθορισμού των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο Κατάλογος
Οικογενειακών Ιατρών, όπως κάθε φορά αυτός ισχύει. Εφόσον στις αποφάσεις
καθορισμού των Τομέων ΠΦΥ αναφέρονται τα γεωγραφικά όρια των περιοχών που
εκτείνεται έκαστος, χωρίς να υπάρχουν επικαλύψεις χρησιμοποιείται αυτό ως
δεδομένο. Σε αντίθετη περίπτωση ο οικογενειακός ιατρός θεωρείται ότι παρέχει
υπηρεσίες αποκλειστικά εντός του δήμου στον οποίο βρίσκεται το ιατρείο.
Ο πληθυσμός ευθύνης των οικογενειακών ιατρών (ειδικότητας Γενικής
Ιατρικής ή Παθολογίας και Παιδιατρικής) διαχωρίζεται σε ενήλικες και παιδιά, με
την αναλογία 83% (17+ ετών) και 17% (0-16 ετών) αντίστοιχα, όπως προκύπτει από
το στοιχείο «ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑTA ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΗΛΙΚΙΩΝ» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2018.
Ο προγραμματισμός των επισκέψεων πραγματοποιείται έως και τις 23:59
της προηγούμενης ημέρας (εργάσιμης ή μη). Οι επισκέψεις που δεν
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προγραμματίστηκαν εμφανίζονται στο σύστημα του ιατρού ως ελεύθερες και
μπορούν να αξιοποιηθούν για έκτακτες (μη προγραμματισμένες) επισκέψεις.
Πίνακας 1. Πρόγραμμα Ημερήσιων Επισκέψεων οικογενειακού ιατρού (Γενικής Ιατρικής ή
Παθολογίας), με διάρκεια επίσκεψης 15΄.

Ποσοστό
Κάλυψης (%)

Επισκέψεις
Εγγεγραμμένων

Επισκέψεις μη
Εγγεγραμμένων

Έκτακτες
επισκέψεις

Σύνολο
Επισκέψεων

0.01-20

3

18

5

26

20.01-40

8

13

5

26

40.01-60

12

9

5

26

60.01-80

16

5

5

26

80.01-100

18

3

5

26

*Για κάθε επίσκεψη του μη εγγεγραμμένου πληθυσμού, που προγραμματίζεται με σκοπό
την εγγραφή, αφαιρούνται δύο επισκέψεις μη εγγεγραμμένων.
Πίνακας 2. Πρόγραμμα Ημερήσιων Επισκέψεων οικογενειακού ιατρού (Παιδιατρικής) με
διάρκεια επίσκεψης 20΄.

Ποσοστό
Κάλυψης (%)

Επισκέψεις
Εγγεγραμμένων

Επισκέψεις μη
Εγγεγραμμένων

Έκτακτες
επισκέψεις

Σύνολο
Επισκέψεων

0.01-20

2

14

4

20

20.01-40

6

10

4

20

40.01-60

9

7

4

20

60.01-80

12

4

4

20
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80.01-100

14

2

4

20

*Για κάθε επίσκεψη του μη εγγεγραμμένου πληθυσμού, που προγραμματίζεται με σκοπό
την εγγραφή, αφαιρούνται δύο επισκέψεις μη εγγεγραμμένων.

Πίνακας 3. Πρόγραμμα Ημερήσιων Επισκέψεων ιατρού ειδικότητας, για τον οποίο
προβλέπεται παραπομπή, με διάρκεια επίσκεψης 15΄ (δηλαδή εκτός οικογενειακού
ιατρού και ιατρού ειδικότητας Νευρολογίας και Καρδιολογίας).

Ποσοστό
Κάλυψης (%)

Επισκέψεις μετά
από Παραπομπή

Επισκέψεις χωρίς
Παραπομπή

Έκτακτες
επισκέψεις

Σύνολο
Επισκέψεων

0.01-20

1

20

5

26

20.01-40

6

15

5

26

40.01-60

10

11

5

26

60.01-80

14

7

5

26

80.01-100

19

2

5

26

Πίνακας 4. Πρόγραμμα Ημερήσιων Επισκέψεων ιατρού ειδικότητας Νευρολογίας ή
Καρδιολογίας, για τον οποίο προβλέπεται παραπομπή, με διάρκεια επίσκεψης 20΄.

Ποσοστό
Κάλυψης (%)

Επισκέψεις μετά
από Παραπομπή

Επισκέψεις χωρίς
Παραπομπή

Έκτακτες
επισκέψεις

Σύνολο
Επισκέψεων

0.01-20

1

15

4

20

20.01-40

4

12

4

20
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40.01-60

7

9

4

20

60.01-80

10

6

4

20

80.01-100

13

3

4

20

Για τις ιατρικές ειδικότητες, για τις οποίες δεν προβλέπεται παραπομπή (σχετ. 11),
το ημερήσιο πρόγραμμά τους περιλαμβάνει επισκέψεις ελεύθερα
προγραμματιζόμενες και έκτακτες. Συγκεκριμένα ανά ειδικότητα το πρόγραμμα
διαμορφώνεται:
 Για ιατρούς ειδικοτήτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Οφθαλμολογίας:
o 16 επισκέψεις
o 4 έκτακτες επισκέψεις,
 Για ιατρούς ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής:
o 8 επισκέψεις ελεύθερα προγραμματισμένες και
o 1 έκτακτη επίσκεψη,
 Για ιατρούς ειδικότητας Ψυχιατρικής:
o 10 επισκέψεις ελεύθερα προγραμματισμένες και
o 3 έκτακτες επισκέψεις.
Το ημερήσιο πρόγραμμα των οδοντιάτρων και ορθοδοντικών περιλαμβάνει:
o 10 επισκέψεις ελεύθερα προγραμματισμένες και
o 3 έκτακτες επισκέψεις.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Κοινοποίηση (ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ):
ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Κοινοποίηση (ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ):
Όλες τις ΥΠΕ (υπόψη κ.κ. Διοικητών και Υποδιοικητών)
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

