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ΔΓΚΤΚΛΙΟ 

 

ΘΔΜΑ: Κςκλοθοπία ιδιωηικών αζθενοθόπων 

            

  Με αθνξκή θαηαγγειίεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ 

θπθινθνξία ηδησηηθώλ αζζελνθόξσλ ππελζπκίδεηαη όηη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο Φ.Ι.Υ. κεηαθνξάο αζζελώλ 

(αζζελνθόξσλ) ηζρύ έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. Α2/29542/5347/5-9-1991 

«Υνξήγεζε αδεηώλ θπθινθνξίαο Φ.Ι.Υ. απηνθηλήησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 1959/91» Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, (ΦΔΚ 707 η. Β΄), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη.  

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ΚΔΦ. Γ΄ 

ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία κε ηελ αξηζ. 

Α5/4730/635/15-5-2013 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 1328 η.Β΄), ηα θνξηεγά 

απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο κεηαθνξάο αζζελώλ ρνξεγνύληαη ζε: ηδησηηθέο θιηληθέο 

ή επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ εξγάηεο ή ηερλίηεο, ηαηξηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, 

ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο πξνο 

κεηαθνξά ησλ εμεηαδνκέλσλ ζε απηά, Μνλάδεο Υξόληαο Αηκνθάζαξζεο (Μ.Υ.Α.) 
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πνπ ιεηηνπξγνύλ εθηόο Ννζνθνκείσλ θαη Κιηληθώλ, γεξνθνκεία, νίθνπο επγεξίαο θαη 

Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (Μ.Φ.Η.) ηνπ δεκόζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

πξνο κεηαθνξά ησλ δηακελόλησλ ζε απηνύο θαζώο θαη ζε αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ λόκηκα αζθνύλ ηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν 18 «βνήζεηα» ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.δ. 

400/1970 πξνο κεηαθνξά αζθαιηζκέλσλ πξνζώπσλ, σωπίρ άμεζη ή έμμεζη 

είζππαξη κομίζηπος, εθόζνλ ππνβιεζεί βεβαίσζε ηνπ ΔΚΑΒ, όηη ην ζπγθεθξηκέλν 

αζζελνθόξν πνπ πξόθεηηαη λα θπθινθνξήζεη πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ 

γηα ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986 από ηνλ αηηνύληα όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ζηειέρσζε ηνπ αζζελνθόξνπ θαη ηε δηαθίλεζε ησλ αζζελώλ ή ηξαπκαηηώλ ή 

εμεηαδόκελσλ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο πξέπεη: 1) ην απηνθίλεην λα έρεη νδεγό θαη 

ζπλνδεγό θαη 2) ν νδεγόο θαη ν ζπλνδεγόο ή ηνπιάρηζηνλ ν δεύηεξνο ηνύησλ λα έρεη 

ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο θαη εκπεηξία ζηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ, θαζώο επίζεο όηη 

ηο αζθενοθόπο θα σπηζιμοποιείηαι αποκλειζηικά για ηην εξςπηπέηηζη ηων 

μεηαθοπικών αναγκών ηος δικαιούσος ηος, σωπίρ άμεζη ή έμμεζη είζππαξη 

κομίζηπος». 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, νη απνδέθηεο ηνπ παξόληνο παξαθαινύληαη λα 

ελεκεξώζνπλ ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο αξκνδηόηεηάο ηνπο θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα 

ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο δηάηαμεο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη 

ηα αζζελνθόξα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ κεηαθνξηθώλ αλαγθώλ ησλ δηθαηνύρσλ θπθινθνξίαο ηνπο θαη 

ρσξίο ηελ άκεζε ή έκκεζε είζπξαμε θνκίζηξνπ.   

                           

                                                                                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΙΑ 
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 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

   

1.Γ/λζεηο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο 

2. Γ/λζεηο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Πξόλνηαο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο 

3.Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο 

   Πινπηάξρνπ 3, 10675 Αζήλα 

4. .Δ.Τ.Τ.Π.  

   Πεηξαηώο 205 Σ.Κ.11853 Αζήλα 

5. ΔΚΑΒ 

   Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

   Σέξκα Οδνύ Τγείαο Σ.Κ. 15669 Υνιαξγόο 

6.Τπ. Οηθνλνκίαο Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ:  

    α) Γεληθή Γξακκαηεία Μεηαθνξώλ, Γεληθή Γ/λζε Μεηαθνξώλ, Γ/λζε  

        πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξώλ, Σκήκα Οδηθώλ Δκπνξεπκαηηθώλ Μεηαθνξώλ 

    β)Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή,  

       Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Δκπνξίνπ, Γ/λζε Αζθαιηζηηθώλ  

       Δπηρεηξήζεσλ – Αλαινγηζηηθήο 

7.  Δ.Ο.Π.Τ.Τ 

     

    

                                                                                                                                                                                                                        

 ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:                                                     

1.Γξαθείν Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3.Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Τγείαο 

4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκόζηαο Τγείαο 

5.Γξαθείν Πξντζη. Γελ. Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο  

   & Τπεξεζηώλ Τγείαο 

6. Γξαθείν Πξντζη. Γελ. Γ/λζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ  

    & Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

7. Γ/λζε Α.Μ.Τ. (3)  

8.Γ/λζε Π.Φ.Τ.& Πξόιεςεο (4)                                                   
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