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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

1. Το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρε−
σιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι ανα−
γκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και 
να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία.

2. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρω−
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) που λειτουργεί 
στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της 
Χώρας.

3. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται ισότιμα σε κάθε 
πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, 
επαγγελματική, ασφαλιστική του κατάσταση και τον 
τόπο κατοικίας του, μέσα από ένα καθολικό, ενιαίο και 
αποκεντρωμένο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.), που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος.

4. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.):
α) Αποτελεί πύλη εισόδου των πολιτών στο σύστημα 

υγείας.
β) Παρέχει στον πολίτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόληψης, διάγνωσης, θε−
ραπείας, προαγωγής και φροντίδας της υγείας.

γ) Εξασφαλίζει και συντονίζει τη συνέχεια της φροντί−
δας κατευθύνοντας τον πολίτη προς τα άλλα επίπεδα 
του συστήματος υγείας.

δ) Σέβεται την αυτονομία και την αξιοπρέπειά τους, 
στο πλαίσιο των κανόνων βιοηθικής και ιατρικής δεο−
ντολογίας.

5. Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πε−
ριλαμβάνουν:

α) Όλες τις σχετικές υπηρεσίες υγείας για την παροχή 
των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του πολίτη σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα.

β) Την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και προγραμμά−
των για την πρόληψη νοσημάτων, την καθολική εφαρμο−
γή εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου 
για επιλεγμένα νοσήματα και την προαγωγή υγείας.

γ) Την παροχή πρώτων βοηθειών.
δ) Την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ψυχικής 

υγείας.
ε) Την παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτω−

ση συνδιαχείριση περιστατικών στη δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια φροντίδα.

στ) Την τακτική παρακολούθηση και τη διαχείριση 
ασθενών με χρόνια νοσήματα.

ζ) Τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής και κατ’ οίκον 
φροντίδας υγείας, καθώς και τις υπηρεσίες αποκατά−
στασης.

η) Τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις υπηρε−
σίες μητέρας − παιδιού.

θ) Την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής 
φροντίδας.

ι) Τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
ια) Την πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδοντική 

φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη.
ιβ) Την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού.

Άρθρο 2
Δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.

1. Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. 
αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ..

2. Τα Κέντρα Υγείας της Χώρας με τις αποκεντρωμέ−
νες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, 
Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) με−
ταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των 
οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες 
οργανικές μονάδες τους.

3. Oι Μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Εθνι−
κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή 
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καταργούνται αυτοδικαίως. Με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου διοίκησης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρει−
ας διαπιστώνεται η κατάργηση αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε κάθε Δ.Υ.Πε. 
συγκροτούνται ανά ειδικότητα συμβούλια προσλήψε−
ων − κρίσεων, αρμόδια για την κρίση των υποψηφίων 
ιατρών. Τα Συμβούλια προσλήψεων κρίσεων με ανοιχτές 
προκηρύξεις, στις Δ.Υ.Πε., αποτελούνται από:

α) Τον Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται 
από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Διοικητή της Υ.Πε..

β) Τέσσερις ιατρούς ως Μέλη, Διευθυντές ή Επιμελη−
τές Α΄ που έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδι−
κότητα και ορίζονται με κλήρωση για κάθε κρίση από 
σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία 
Δ.Υ.Πε. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Ο κατάλογος αυτός αποτελείται από ιατρούς των Νο−
σοκομείων και των δομών του Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 
οικείας Δ.Υ.Πε.. Για κάθε επιλογή τα Συμβούλια ορίζουν 
δύο από τα μέλη τους ως εισηγητές. Τα συμβούλια λει−
τουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3754/2009, 
όπως ισχύει. Η τοποθέτηση των ιατρών στις δομές του 
Π.Ε.Δ.Υ. γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε..

Άρθρο 25
Αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Η αίτηση των ιατρών που έχουν μεταταχθεί με την 
ανωτέρω διαδικασία, για ένταξή τους στον κλάδο ειδι−
κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και κατάταξή τους στους βαθ−
μούς Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ ή Επιμελητή Β΄ πρέπει 
να γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους. Όσοι δεν επιθυμούν να υποβάλουν αί−
τηση ή δεν αξιολογηθούν θετικά για ένταξη στον κλάδο 
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., παραμένουν υπηρετούντες 
στον κλάδο ΠΕ ιατρών – οδοντιάτρων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισή−
γηση του ΚΕ.Σ.Υ., συστήνεται και συγκροτείται σε κάθε 
Δ.Υ.Πε. πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών, το 
οποίο αποτελείται από τον Διοικητή της Υ.Πε., ως Πρόε−
δρο με αναπληρωτή τον αρμόδιο Αναπληρωτή Διοικητή 
της Υ.Πε. και 4 Μέλη, Διευθυντές ή Επιμελητές Α΄, έναν 
από κάθε τομέα ιατρικής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των ουσι−
αστικών προσόντων των αιτούντων προς ένταξη στον 
κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.. Για την ένταξή τους 
στον κλάδο, τα προσόντα κάθε υποψηφίου αξιολογού−
νται με βάση τα τρία πρώτα κριτήρια αξιολόγησης που 
προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β΄ της ΔΥ13α/οικ. 39832/ 
1997 (Β΄ 1088) υπουργικής απόφασης και το τέταρτο 
κριτήριο, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Α΄ της ίδιας 
υπουργικής απόφασης.

Η κατάταξη των υποψηφίων σε βαθμό γίνεται σύμ−
φωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Με συνολική 
υπηρεσία μέχρι 10 έτη στον εισαγωγικό βαθμό του Επι−
μελητή Β΄. Με συνολική υπηρεσία άνω των 10 ετών και 
μέχρι τα 25 στο βαθμό του Επιμελητή Α΄. Με συνολική 
υπηρεσία άνω των 25 ετών στο βαθμό του Διευθυντή. 
Ως υπηρεσία νοείται η υπηρεσία σε Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης από τους οποίους προέρχεται.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διαδικα−
σίας, τα όρια ηλικίας που τίθενται για τους ειδικευμέ−
νους ιατρούς Ε.Σ.Υ. δεν ισχύουν, υπό την προϋπόθεση 
οι υποψήφιοι να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της 
ηλικίας τους.

Άρθρο 26
Συμβούλια εξέλιξης

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η σύν−
θεση και ο τρόπος λειτουργίας των Συμβουλίων Εξέλι−
ξης που συγκροτούνται ανά ειδικότητα, σε κάθε Δ.Υ.Πε, 
για την εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 27
Κινητές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

1. Το άρθρο 14 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικο−
νομικών και Υγείας και κάθε άλλου, κατά περίπτωση, 
συναρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης των οικείων 
Δ.Υ.Πε., δύναται να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Πρω−
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως μονάδες των Δ.Υ.Πε. ή 
των Νοσοκομείων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
Υγείας σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα πρόσβα−
σης στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Κινητές Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μπορεί να εξυπηρε−
τούν περιοχές ευθύνης πέραν των διοικητικών ορίων 
του ενός νομού και πέραν της μίας Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν σχε−
τικής εισήγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φρο−
ντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, δύναται να λει−
τουργούν Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. μη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από σωματεία και 
εταιρείες Αστικού Δικαίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κάθε άλ−
λου συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται ο τρόπος 
λειτουργίας, ο πάσης φύσεως εξοπλισμός, η στελέχω−
ση και οι ειδικότητες του προσωπικού, οι παρεχόμε−
νες υπηρεσίες των Κινητών Μονάδων Π.Φ.Υ., καθώς και 
κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος, μετά από 
σχετική γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.».

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», η οποία προστέθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4138/ 2013 
«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις», 
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και τους 
πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού 
δασμού και Φ.Π.Α., τα πλωτά μέσα, τα αυτοκίνητα οχή−
ματα, τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, 
καινούρια ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται 
κατά κυριότητα με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, 
το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική 
Ακτοφυλακή, τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., τις Δ.Υ.Πε. 
του Π.Ε.Δ.Υ. και το Ε.Κ.Α.Β. για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της 
δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.»


