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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την υπ΄αριθμ. 

Γ3δ/Δ.Φ.14/Γ.Π.οικ.58490/31.07.2016 (ΑΔΑ:ΩΙΥΩ465ΦΥΟ-ΩΟΗ) εγκυκλίου,  με 

θέμα: «Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την 

ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών  Κατ΄ Οίκον 

Νοσηλείας».          

                       

      Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης (Δ. ΠΦΥ & Π), Τμήμα 

Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σύμφωνα με την παρ. 3δ του άρθρου 19 του Π.Δ. 

106 (ΦΕΚ 173/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», έχει 

αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την αξιολόγηση 

προγραμμάτων και δράσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στο πλαίσιο 

αυτό, ενημερώνει για τα ακόλουθα:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 

Ταχ. Κώδικας   : 10187 Αθήνα 

Πληροφορίες   : Σ. Χατζηχαραλάμπους                             

                            Ελ. Νησιώτη             

Τηλέφωνο        : 213-2161623/1617 

FAX                  : 210-5230577 

e-mail                : pfy@moh.gov.gr 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

                      Αθήνα      18-03-2016 

   Αρ. πρωτ: Γ3δ/Δ.Φ. 14/Γ.Π.οικ.21444             

 

 

        

  Προς: Όπως o Πίνακας Αποδεκτών 
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Α) Τροποποίηση και παράταση διάρκειας του Πιλοτικού Δικτύου  Κατ΄ Οίκον 

Νοσηλείας. 

     Στο πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού της Κατ΄Οίκον Νοσηλείας και σε συνέχεια 

καταγραφής δεδομένων, συναντήσεων και διεργασιών από το 2013 έως σήμερα, 

εκδόθηκαν: 

Α.1.  Η  υπ’ αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/Γ.Π./οικ.26847/9-4-2015, (ΑΔΑ:6Γ7Β465ΦΥΟ-

225), απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Συγκρότηση του Πιλοτικού 

Δικτύου Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας και καθορισμός έργου», 

σύμφωνα με την οποία, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης του εν λόγω 

Πιλοτικού Δικτύου, στο οποίο συμμετείχαν δεκαπέντε (15) φορείς: έντεκα (11) 

Νοσοκομεία, τρία (3) Κέντρα Υγείας και ένα (1) Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο 

με κατάταξη σε τρεις τύπους : (Α) Μονάδες Υγείας που έχουν αναπτύξει προγράμματα 

και υπηρεσίες ΚΟΝ, (Β) Μονάδες Υγείας όπου προβλέπεται η σύσταση Διατομεακού  

Τμήματος ή άλλης δομής στον Οργανισμό τους και (Γ) Μονάδες  Υγείας που 

αναπτύσσουν δραστηριότητες και ενέργειες  άτυπου χαρακτήρα. 

Α.2. Η  υπ’ αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ. 14/Γ.Π.οικ.58490/31.7.2015, (ΑΔΑ:ΩΙΥΩ465ΦΥΟ-

ΩΟΗ), εγκύκλιο, με θέμα: «Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός 

διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών  

Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας», σύμφωνα με την οποία  καθορίστηκαν  οι διαδικασίες για την 

εφαρμογή αυτών, κατά ενιαίο τρόπο από όλους τους Φορείς που μετέχουν  στο 

Πιλοτικό Δίκτυο.  

Α.3. Το  από 30.12.2015 Ενημερωτικό Σημείωμα προς την Πολιτική Ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας, με θέμα, «Ενημέρωση σχετικά με την πορεία  ανάπτυξης του 

Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών της  Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας», με το 

οποίο καταγράφονται για όλο το έτος 2015, δεδομένα, ενέργειες και δράσεις που 

κατέθεσαν οι φορείς που μετέχουν στο Π.Δ. με σχετικά έγγραφα, που σχεδίασε και 

υλοποίησε η Δ/νση Π.Φ.Υ.&Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθώς και 

καταγραφή προβλημάτων και σχετικών προτάσεων.  

 Α.4. Η υπ’ αρ. πρωτ.:Γ3δ/Δ.Φ.14/Γ.Π./οικ.3357/18.01.2016, ΑΔΑ:ΩΕΧΨ465ΦΥΟ-

1ΛΥ, απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Τροποποίηση και παράταση 

διάρκειας του  Πιλοτικού Δικτύου των Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον 

Νοσηλείας», με την οποία τροποποιείται (Προσθήκη των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. 

«Ιπποκράτειο» και  ΠΑΓΝΗ- ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΕΔΥ – ΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και  

αντικατάσταση του ΠΕΔΥ – ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με το  ΠΕΔΥ-ΚΥ Βάρης) και  
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παρατείνεται η διάρκεια του  Πιλοτικού Δικτύου προκειμένου να ολοκληρωθεί το 

σχετικό έργο. 

Η χρονική διάρκεια του Πιλοτικού Δικτύου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το 

σχετικό έργο, έχει ως εξής : 

Α΄ Περίοδος: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, κατάθεση σχετικής Έκθεσης με 

προτάσεις επί των θεμάτων του έργου με θέμα: «Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων 

για την ανάπτυξη του θεσμού της Κατ΄Οίκον Νοσηλέιας» για έγκριση από τον 

Υπουργό Υγείας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προώθησης προς το 

Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και σε συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για θεσμικές, 

οργανωτικές και λοιπές διοικητικές ρυθμίσεις. 

Β΄ Περίοδος:  Έως 31 Ιουνίου 2017, εφαρμογή κατά ενιαίο τρόπο των διαδικασιών 

και ρυθμίσεων από όλες τις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. (του 

Πιλοτικού Δικτύου) με παράλληλη προώθηση ενεργειών για ανάπτυξη αντίστοιχων 

δομών (τμημάτων -  υπηρεσιών – προγραμμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό) σε όλες 

τις Υ.Πε.  της χώρας, με συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας αυτών. 

 

Β.   Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) 

       Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. Γ3δ/Δ.Φ.12,14/Γ.Π./οικ.76126/5.10.2015 πρόσκλησης 

συνάντησης για Διάλογο – Διαβούλευση και  του  σχετικού Ενημερωτικού 

Σημειώματος (Α 3), παρατέθηκαν προβλήματα και δυσχέρειες όπου σχετίζονται με την 

εφαρμογή της σχετικής  εγκυκλίου και συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία των 

Τ/Υ.ΚΟΝ. που μετέχουν στο Πιλοτικό Δίκτυο και τα οποία ειδικότερα 

συμπληρωματικά διευκρινίζονται και ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

Β.1. Οργάνωση Αρχείου Τ/Υ. ΚΟΝ. 

     Με το σχετικό έγγραφο παράτασης του Πιλοτικού Δικτύου (Α4), καθορίστηκε η  

διαμόρφωση του Αριθμού Μητρώου Τμημάτων ή Υπηρεσιών  Κατ΄ Οίκον 

Νοσηλείας(π.χ. Α.Μ. Τ/Υ. ΚΟΝ 006) με τον οποίο θα χαρακτηρίζονται εφεξής όλοι οι 

φορείς, που μετέχουν στο εν λόγω  Πιλοτικό Δίκτυο και που θα αποτελεί το πλαίσιο 

διαμόρφωσης ενός ενιαίου  Αρχείου  που θα τηρείται στη Δ/νση ΠΦΥ & Π. 

(περιλαμβάνει έγγραφα , αποφάσεις στατιστικά κ.λ.π. στοιχεία).  

Β.2. Στελέχωση - Ανθρώπινο Δυναμικό 

      Ως προς την στελέχωση – ανθρώπινο δυναμικό των Τ/Υ. ΚΟΝ και ύστερα από 

αξιολόγηση των στοιχείων που κατατέθηκαν στη Δ/νση ΠΦΥ & Π από τους Φορείς 

του Π.Δ., συντάχτηκε Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την αναγκαιότητα 
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συμπληρωματικής στελέχωσης των  Τ/Υ. ΚΟΝ των Μονάδων Υγείας (Νοσοκομεία - 

Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ).  

       Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα Β2 της αρχικής εγκυκλίου , 

επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι :  

α) Ο/Η οριζόμενος/η ως Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Ιατρός στα Τ/Υ. ΚΟΝ. δεν 

παρέχει τις υπηρεσίες του/της αποκλειστικά σε αυτά αλλά απαιτείται η  μόνιμη 

και η συνεχή απασχόληση του/της (να παραμείνει στα Τ/Υ ΚΟΝ επί μακρό 

χρονικό διάστημα με προσδιορισμό ημερών και ωρών  παρουσίας του/της για την 

παροχή του έργου του/της), δεν παρεμβαίνει στην θεραπευτική αγωγή του/της 

ασθενή/ους, η οποία είναι ευθύνη του/της θεράποντος ιατρού, αλλά προσαρμόζει 

την Κατ΄Οίκον Νοσηλεία στις ανάγκες αυτού/της και έχει τη δυνατότητα 

κατ΄οίκον επίσκεψης όπου κριθεί απαραίτητο σε συνεργασία με τον/την 

θεράποντα  ιατρό ή από την ομάδα επαγγελματιών υγείας γυναικών και ανδρών 

της ΚΟΝ.  

β) Να ενημερώνεται η Δ/νση ΠΦΥ & Π για κάθε μεταβολή στη σύνθεση των 

ιατρών και επαγγελματιών υγείας γυναικών και ανδρών  που παρέχουν υπηρεσίες 

στα Τ/Υ. ΚΟΝ.   

Β. 3.  Οργάνωση – Λειτουργία – Χώροι 

Β.3. α.  Όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με τους  χώρους, τις εγκαταστάσεις και 

τον  εξοπλισμό, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα Β.3.α.  της 

αρχικής εγκυκλίου  και τον συνημμένο πίνακα  (Πίνακας: Υλικοτεχνική Υποδομή 

ΚΟΝ), διευκρινίζοντας ότι για την καταρχήν ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών που 

μετέχουν στο Π.Δ.  απαιτείται  η κατά περίπτωση αξιοποίηση αυτών και όχι η πλήρη 

διαμόρφωσή τους, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί  αντικείμενο μελλοντικού  

σχεδιασμού για διάθεση χώρων και προμήθειας εξοπλισμού.  

Β.3.β. Ημέρες και Ώρες λειτουργίας 

   Όσον αφορά στο ωράριο λειτουργίας ισχύουν τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην 

ενότητα Β.3.β. της αρχικής εγκυκλίου υπενθυμίζοντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης 

της λειτουργίας των Τ/Υ. ΚΟΝ. για 2 φορές την εβδομάδα και σε απογευματινό 

ωράριο με αντίστοιχα κλιμάκια επαγγελματιών υγείας γυναικών και ανδρών, καθώς 

και σχετικής ενημέρωσης της Δ/νσης ΠΦΥ & Πρόληψης.  

Β.3.γ.  Διαδικασία ραντεβού  

       Όσον αφορά στον προσδιορισμό των ραντεβού των ενδιαφερομένων γυναικών και 

ανδρών για εξυπηρέτηση πολιτών(ασθενών, μελών οικογενειών)  όπου αυτό απαιτείται  
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και σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες  από τα Τ/Υ.ΚΟΝ.,  ισχύουν όσα 

ορίζονται στην ενότητα Β.3.γ. της αρχικής εγκυκλίου . 

Ειδικότερα,  επισημαίνεται ότι τα Τ/Υ. ΚΟΝ. λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της 

λειτουργίας τους και των  παρεχόμενων υπηρεσιών, ακολουθούν μία εσωτερική 

διαδικασία των επισκέψεων Κατ΄ Οίκον, ύστερα από σχεδιασμό της ομάδας των 

επαγγελματιών υγείας γυναικών και ανδρών και σε συνεργασία με τον/την ασθενή και 

την οικογένειά του/της. 

     Στις περιπτώσεις εξυπηρέτησης πολιτών γυναικών και ανδρών   για συμπλήρωση 

αρχικής αίτησης – αιτήματος, συνταγογράφησης φαρμακευτικής αγωγής και 

υγειονομικού υλικού, χορήγηση βεβαιώσεων, ενημέρωση συγγενών, κλ.π.  όπου 

απαιτείται επίσκεψη στα γραφεία των Τ/Υ. ΚΟΝ., είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν οι μέρες και ώρες για ραντεβού με το κοινό και με γνωστοποίηση των 

μέσων επικοινωνίας (τηλέφωνο και e mail) τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε διακριτό 

σημείο στον ιστότοπο της Μονάδας Υγείας, με σχετική ενημέρωση της Δ/νσης ΠΦΥ 

& Π.  

Β.3.δ. Τήρηση Μητρώου – ενιαίος τρόπος αρίθμησης  

    Όσον αφορά στη τήρηση Μητρώου και ενιαίου τρόπου αρίθμησης,  ισχύουν όσα 

αναφέρονται στην ενότητα Β.3.δ. της αρχικής εγκυκλίου,  των περιπτώσεων, «ΙΙ. 

Ενιαία διαδικασία τήρησης βιβλίου Μητρώου Κατ΄Οίκον Νοσηλείας…» και «ΙΙΙ. 

Ενιαία τήρηση βιβλίου ημερολογίου κίνησης- λογοδοσίας…..». 

     Ειδικότερα όσον αφορά στα θέματα ενιαίας αρίθμησης των προσερχόμενων 

πολιτών γυναικών και ανδρών (περίπτωση Ι) ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή και 

συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι:  

α) Ενιαία αρίθμηση για κάθε νέο/α προσερχόμενο/η προς τις υπηρεσίες πολίτη 

από 1-01-2016, δίδοντας αύξοντα αριθμό Μητρώου που θα αναγράφεται ως : 

Αριθμός Μητρώου Κατ΄Οίκον Νοσηλείας (Α.Μ.ΚΟΝ) 0001/16, 0002/16 κ.ο.κ). 

β)  Πολίτες γυναίκες και άνδρες που έχουν εξυπηρετηθεί σε προηγούμενες 

χρονικές περιόδους, από τα Τ/Υ. ΚΟΝ. και έχουν λάβει από το 2015  νέα αρίθμηση 

με την ίδια διαδικασία (ανεξαρτήτως αν για λόγους εσωτερικής λειτουργίας 

κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση παλαιότερου Α.Μ.)και εξακολουθούν να είναι 

ενταγμένοι στα Τ/Υ. ΚΟΝ. και να δέχονται τις υπηρεσίες των Τ/Υ.ΚΟΝ. για 

χρονικό διάστημα εντός του 2016, διατηρούν τον ίδιο Α.Μ.ΚΟΝ έως ότου λήξει η 

αρχικώς κατά περίπτωση καθοριζόμενη περίοδος Κατ΄Οίκον Νοσηλείας ή 
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επισκέψεων(εφόσον η αίτηση και έγκριση ξεκίνησε το προηγούμενος κάθε φορά 

έτος). 

Υπογραμμίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου οι εξυπηρετούμενοι/νες  ασθενείς με 

Α.Μ. ΚΟΝ, αιτηθούν ή παραπεμφθούν εκ νέου   στα Τ/Υ.ΚΟΝ. για την συνέχιση 

της παροχής των υπηρεσιών κατ΄οίκον νοσηλείας, (εφόσον εκτιμηθεί η 

κατάσταση υγείας του/της και οι νοσηλευτικές του/της ανάγκες)  και επομένως 

παρατείνεται η εξυπηρέτησή τους με την αντίστοιχη διαδικασία, διατηρούν τον 

ίδιο Α.Μ. ΚΟΝ. 

γ)  Στις περιπτώσεις όπου οι εξυπηρετούμενοι/νες  ασθενείς με Α.Μ. ΚΟΝ που 

έχουν ολοκληρωθεί προς αυτούς/τες οι παρεχόμενες υπηρεσίες Κατ΄Οίκον 

Νοσηλείας(διακοπή ένταξης)  και αιτηθούν/παραπεμφθούν εκ νέου στα Τ/Υ.ΚΟΝ.  

για τον ίδιο ή διαφορετικό λόγο, μεσολαβώντας χρονικό διάστημα στο οποίο δεν 

έχουν δεχθεί σχετικές υπηρεσίες, τότε λαμβάνουν άλλον, νέο Α.Μ. ΚΟΝ για το 

τρέχον έτος.    

δ) Στις περιπτώσεις όπου οι εξυπηρετούμενοι/νες  ασθενείς λαμβάνουν υπηρεσίες 

από τα Τ/Υ. ΚΟΝ. για μεγάλο χρονικό διάστημα ως χρόνιοι πάσχοντες ασθενείς 

(περίπτωση ΙΙΙ της ενότητας Β.4.α. της αρχικής εγκυκλίου, δηλαδή που 

εξυπηρετούνται  έως 6 μήνες ή έως 60 επισκέψεις ), διατηρούν τον ίδιο αρχικό 

αριθμό Α.Μ. ΚΟΝ (ανεξαρτήτως του έτους παροχής υπηρεσιών).   

        Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση στη συμπλήρωση των στατιστικών 

δεδομένων του εξαμήνου (έντυπο ΚΟΝ 7), θα σημειώνονται τα νέα 

εξυπηρετούμενα περιστατικά (Γ. Αριθμός εγκρίσεων, του εντύπου ΚΟΝ 7),  

σύμφωνα με το Α.Μ. ΚΟΝ ενώ στο σύνολο των εξυπηρετουμένων θα 

συνυπολογίζονται και οι παλαιότερες εξυπηρετούμενες περιπτώσεις για τις οποίες 

εξακολουθεί η παροχή υπηρεσιών την εν λόγω περίοδο. 

Β.3.ε. Σφραγίδα 

    Όσον αφορά  θέματα που σχετίζονται με τη διάθεση σφραγίδων στα Τ/Υ. ΚΟΝ.  

ισχύουν όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ενότητα Β.3.ε. της αρχικής εγκυκλίου.  

Β.3. στ. Υγειονομικό υλικό 

     Όσον αφορά στην προμήθεια και στη διάθεση υγειονομικού υλικού που είναι 

απαραίτητο για την διενέργεια των πράξεων και των σχετικών παρεχόμενων 

φροντίδων υγείας από τα Τ/Υ. ΚΟΝ., ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα Β.3.στ. 

της αρχικής εγκυκλίου και συμπληρωματικά ως προς την περίπτωση «ΙΙ. Για 

ανασφάλιστους πολίτες …» αναφέρεται ότι, όσον αφορά στην υγειονομική κάλυψη 
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ανασφαλίστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 

4368 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄/21-2-2016), έχουν το «δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις 

Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης».  

       Μεταξύ των δικαιούχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2  ανήκουν και όσοι είναι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και τα μέλη των οικογενειών τους, 

οι οποίοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν 

δικαιούνται παροχών υγείας (εδ.β). 

        Επίσης,  αντίστοιχα δικαιούχοι των εν λόγω παροχών σύμφωνα με την περίπτωση 

viii του εδ. γ της παρ. 2  είναι:  «viii) άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που 

η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων 

− παθήσεων και τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα 

βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,»(περισσότερες λεπτομέρειες θα 

καθοριστούν μέσω σχετικών ΚΥΑ και Εγκυκλίων). 

Β.3.ζ. Χρήση οχημάτων 

   Ως προς την χρήση οχημάτων για την εξυπηρέτηση αναγκών των Τ/Υ. ΚΟΝ. 

ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα  Β.3.ζ. της αρχικής εγκυκλίου και 

συμπληρωματικά αναφέρεται ότι: 

Ι. Ως προς την κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα οδήγησης οχήματος του Νοσοκομείου ή της 

Μονάδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. ή της οικείας Υ.Πε. από επαγγελματίες υγείας γυναίκες 

και άνδρες ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, 

(σχετική εισήγηση με πρόταση προς την Διοίκηση του φορέα και ακολούθως έκδοση 

απόφασης του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας), με αναφορά στους 

συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας, τα χαρακτηριστικά του οχήματος, την χρονική 

περίοδο (ημέρες ή όλη την εβδομάδα και εύρος χρονικής περιόδου). 

ΙΙ. Σε περιπτώσεις όπου σχεδιάζεται να γίνει χρήση κρατικών οχημάτων  (για 

ορισμένες ημέρες την εβδομάδα και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο) για την 

κάλυψη αναγκών των Τ/Υ. ΚΟΝ. και τα οποία ανήκουν σε άλλους Φορείς της 

περιοχής π. χ.  ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, κ.α.,  την ευθύνη οδήγησης αυτών, έχουν 

οδηγοί του Φορέα από τον οποίο προέρχεται το όχημα και επομένως θα γίνεται 

αναφορά στην σχετική απόφαση, την οποία εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  
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ΙΙΙ. Σε περιπτώσεις όπου σχεδιάζεται να γίνει  χρήση κρατικών οχημάτων με 

παραχώρηση αυτών για την κάλυψη αναγκών των Τ/Υ. ΚΟΝ. (για ορισμένη χρονική 

περίοδο π.χ. δύο έτη ) και τα οποία ανήκουν σε άλλους Φορείς της περιοχής π. χ.  

ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, κ.α., για την οδήγηση αυτών, δύναται να οριστούν 

επαγγελματίες υγείας γυναίκες και άνδρες που υπηρετούν στα Τ/Υ. ΚΟΝ. ή άλλοι 

εργαζόμενοι της Μονάδας Υγείας, με απόφαση που εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.    

     Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε ότι με την υπ΄αριθμ. Α1δ/Γ.Π. οικ. 6794/28.01.2016 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Παραχώρηση οχημάτων στο ΕΚΑΒ», 

παραχωρήθηκαν δύο (2) οχήματα στο ΕΚΑΒ Αθηνών και ένα (1) όχημα στο ΕΚΑΒ 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης, τα οποία με οδηγούς που υπάγονται στον εν λόγω Φορέα, 

θα διατίθενται για την παροχή υπηρεσιών Κατ΄Οίκον Νοσηλείας, ύστερα από σχετικές 

εισηγήσεις και σε συνεργασία με τα Τ/Υ. ΚΟΝ. των Μονάδων Υγείας (Ε.Σ.Υ.- 

Π.Ε.Δ.Υ.), των αντίστοιχων περιοχών.  

Β.3.η. Αξιοποίηση μηχανογραφικού εξοπλισμού 

     Ως προς την αξιοποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού ισχύουν όσα 

αναφέρονται στην ενότητα Β.3.η. της αρχικής εγκυκλίου. 

Β.4. Εξυπηρετούμενοι πολίτες  -Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

    Όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με  την διαδικασία των γυναικών και ανδρών  

εξυπηρετούμενων  πολιτών -  κατηγοριοποίηση και τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες – 

Πράξεις,  ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα Β.4.α. και Β.4.γ.  της αρχικής 

εγκυκλίου.  

  Β.4.β.  Διαδικασία Παραπομπής και ένταξης στα Τ/Υ.ΚΟΝ  

       Ως προς την διαδικασία παραπομπής και ένταξης των ασθενών – πολιτών 

γυναικών και ανδρών στα Τ/Υ ΚΟΝ  ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα Β.4.β. Ι 

της αρχικής εγκυκλίου. 

      Στο πλαίσιο διαλόγου – διαβούλευσης και σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν με 

μεταξύ των Φορέων που μετέχουν στο Π.Δ., οι παρ. 3, 4 και 5 της ενότητας Β.4.β.ΙΙ 

της αρχικής εγκυκλίου τροποποιούνται ως ακολούθως :    

 Εφόσον, το έντυπο παραπομπής του ιατρού και η αίτηση,  αναφέρονται στις 

κατηγορίες  : Ι.  Για περίοδο έως 1 μήνα ή έως10 επισκέψεις,  και  ΙΙ. Για περίοδο 

έως 3 μήνες ή έως  30 επισκέψεις, αρκεί αποκλειστικά η έκκριση του 

Επιστημονικά  Υπευθύνου Ιατρού. 
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 Όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πολιτών γυναικών και ανδρών  που 

εντάσσονται στην κατηγορία ΙΙΙ. Για περίοδο έως 6 μηνών ή έως 60 επισκέψεων, 

οι οποίες γίνονται δεκτές προκειμένου  να ενταχθούν στις υπηρεσίες των 

Τ/Υ.ΚΟΝ, αρχικώς εγκρίνονται για χρονική περίοδο έως ένα (1) μήνα ή έως δέκα 

(10) επισκέψεις,  από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο Ιατρό.          

 Παράλληλα, για τις  περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σε  χρονική περίοδο έως 

έξι (6)  μήνες ή έως εξήντα (60) επισκέψεις(περιπτ. ΙΙΙ) ή  πέραν του εξαμήνου, ο/η 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Ιατρός  (ύστερα από συνεργασία  με την ομάδα των 

επαγγελματιών υγείας γυναικών και ανδρών των Τ/Υ. ΚΟΝ) κατά περίπτωση 

συντάσσει πίνακα ασθενών που (με ρητή αναφορά στη χρονική περίοδο από την 

ημερομηνία  έγκρισης - έναρξης των υπηρεσιών μέχρι τη λήξη αυτών) με 

συνημμένα τα σχετικά παραστατικά και  εισηγείται   στην Προϊσταμένη της 

Δ΄νσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία τα προωθεί προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Νοσοκομείου – Φορέα για την έκδοση απόφασης έγκρισης 

ένταξης των αναφερομένων πολιτών στις υπηρεσίες των Τ/Υ. ΚΟΝ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ενότητα Β.4.β.ΙΙ της αρχικής 

εγκυκλίου. 

Β. 4.γ.  Διακίνηση Ναρκωτικών ουσιών – Φαρμάκων  

       Σε συνέχεια των αναφερομένων στην ενότητα Β.4.ε.  της αρχικής εγκυκλίου 

σχετικά  με  τη δυνατότητα διακίνησης και διάθεσης  ναρκωτικών ουσιών- φαρμάκων, 

από  επαγγελματίες υγείας γυναικών και ανδρών που υπηρετούν και παρέχουν 

φροντίδα υγείας στο πλαίσιο των τμημάτων ή υπηρεσιών της ΚΟΝ και κατόπιν της 

από  8.6.2016 εισήγησης, μέλους της Επιτροπής Ναρκωτικών, όπως συζητήθηκε στο 

πλαίσιο αυτής και διαβιβάστηκε από την Δ/νση   Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας, η 

Δ/νση Π.Φ.Υ.& Π, συνέταξε σχέδιο άρθρο νόμου με θέμα, «Μεταφορά, Διάθεση 

Ναρκωτικών Ουσιών – Φαρμάκων από Επαγγελματίες Υγείας της Κατ’ οίκον 

Νοσηλείας» και το οποίο  προωθείται για θεσμική ρύθμιση.   

Β.5. Προτυποποιημένα  Σχέδια Εντύπων 

 Όσον αφορά θέματα σχετικά με την αξιοποίηση και χρήση των Προτυποποιημένων 

Σχεδίων Εντύπων της Κατ΄Οίκον Νοσηλείας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται την 

ενότητα Β.5. της αρχικής Εγκυκλίου και επισυνάπτονται στο συνημμένο (2) αυτής. 

    Επιπρόσθετα,  αναφέρεται ότι σύμφωνα με την απόφαση παράτασης του Πιλοτικού 

Δικτύου (βλ. Α.4.) σε αυτό εντάχθηκε η Μονάδα Νοσηλευτικής Φροντίδας στο σπίτι 

της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
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«Ιπποκράτειο». Στο πλαίσιο ανάπτυξης Προγράμματος Κατ΄Οίκον Νοσηλείας  για 

παιδιά με ινώδη Κυστική Νόσο από τον εν λόγω Φορέα, διαμορφώθηκαν Σχέδια 

Εντύπων που δύναται να αναμορφωθούν και να αξιοποιηθούν για την Κατ Οίκον 

Νοσηλεία  Παιδιών, ενδεικτικά αναφέρονται, 1.Βασικό Έντυπο (στοιχεία του ασθενή), 

2. Έντυπο συγκατάθεσης γονέα, 3. Ενημερωτικό Φυλλάδιο για παρακολούθηση παιδιών 

με χρόνια προβλήματα στο σπίτι, 5. Φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι, 6. Κοινωνικό 

επίπεδο οικογένειας, 7. Ημερολόγιο Δράσης 8. «Τ» Report: Έντυπο τηλεφωνικής 

επικοινωνίας , κ.λ.π.   

       Επισημαίνεται, ότι τα προαναφερόμενα έντυπα είναι ενδεικτικά, στόχο έχουν την 

κατά ενιαίο τρόπο οργάνωση των διαδικασιών και των παρεχομένων υπηρεσιών, την 

συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων και τίθενται στο πλαίσιο του Πιλοτικού Δικτύου 

προκειμένου να δοκιμαστούν στην καθημερινή πρακτική ώστε να κατατεθούν 

παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους, έως ότου λάβουν την οριστική τους μορφή.  

  Υπενθυμίζεται η αποστολή στη Δ/νση Π.Φ.Υ.&Π. του εντύπου Στατιστικό 

Δελτίο εξαμήνου απολογισμού  (ΚΟΝ 7), για το β΄εξάμηνο του 2015. 

Β.6. Ανάπτυξη και Οργάνωση Δράσεων – Συνεργασιών και Διαμόρφωση Υλικού 

Ενημέρωσης.  

    Ως προς τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, την υλοποίηση ενεργειών και 

δράσεων από τα Τ/Υ. ΚΟΝ. ισχύουν όσα αναφέρονται στην ενότητα Β.6. της αρχικής 

εγκυκλίου επισημαίνοντας την αναγκαιότητα, διαμόρφωσης  κατάλληλου εντύπου 

ενημέρωσης για τους πολίτες, συλλογής σχετικού υλικού ή και διαμόρφωσης ανάλογα 

με τις ανάγκες αντίστοιχου υλικού προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους ασθενείς 

γυναίκες και άνδρες, τους φροντιστές, στο πλαίσιο της Κατ΄Οίκον Νοσηλείας. 

 Β.7. Γενικές επισημάνσεις  

Β.7.α. Στο πλαίσιο των συναντήσεων διαλόγου – διαβούλευσης του Πιλοτικού 

Δικτύου για τα Τ/Υ. ΚΟΝ.,  έχει προταθεί και έχει γίνει κατά αρχήν γενικώς αποδεκτή 

η θέση ότι η Κατ΄Οίκον Νοσηλεία θα παρέχεται στο πλαίσιο Διατομεακών Τμημάτων 

Κατ΄Οίκον Νοσηλείας (ανεξαρτησία λειτουργίας και ισοτιμία συνεργασίας), με 

διατήρηση των υφιστάμενων στους οργανισμούς των Νοσοκομείων, ή  μέσω 

ανάπτυξης Μη Αυτόνομων Ειδικών Μονάδων που υπάγονται  οργανικά και 

λειτουργικά στα Διατομεακά Τμήματα  Βραχείας – Ημερήσιας Νοσηλείας, σε δομές 

υγείας του ΕΣΥ – ΠΕΔΥ. 

     Η εν λόγω θέση έχει διαμορφωθεί με την συνεργασία της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Μονάδων Υγείας και για το σκοπό αυτό προωθείται σχέδιο άρθρο νόμου.  
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Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων  στα οποία στον Οργανισμό τους προβλέπονται  

Τμήματα Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας (με οποιαδήποτε μορφή), καλούνται στο σχεδιασμό 

τους για την κατάθεση προτάσεων αναφορικά με την τροποποίηση των Οργανισμών 

τους, να μεριμνήσουν για την διατήρηση των υφιστάμενων Τμημάτων.  

        Κάθε σχετική ενέργεια στο πλαίσιο των ανωτέρω, για λόγους συντονισμού να 

γνωστοποιείται στη Δ/νση Π.Φ.Υ. & Π. του Υπουργείου Υγείας που συντονίζει το 

σχετικό Πιλοτικό Δίκτυο.    

Β.7.β. Οι Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ που εντάσσονται στο Πιλοτικό Δίκτυο και 

αναπτύσσουν υπηρεσίες Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας, καλούνται να διαχειριστούν 

περιστατικά που προκύπτουν είτε από παραπομπή από τα Τ/Υ. ΚΟΝ. των 

Νοσοκομείων Αναφοράς που επιστημονικά διασυνδέονται, καθώς και περιστατικά της 

περιοχής ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό αντίστοιχα τα Τ/Υ. ΚΟΝ. που 

αναπτύσσονται στα Νοσοκομεία, καλούνται σε συνεργασία με τις Μονάδες Υγείας του 

ΠΕΔΥ που επιστημονικά διασυνδέονται, να διαχειρίζονται από κοινού περιστατικά 

της περιοχής ευθύνης τους, ιδιαίτερα όταν ο τόπος κατοικίας των πολιτών γυναικών 

και ανδρών  βρίσκεται πλησιέστερα στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ.  

Β.7.γ.  Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται τα Τ/Υ.ΚΟΝ. να αποστείλουν στη Δ/νση 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, τμήμα Δ’ Αγωγής Υγείας και 

Πρόληψης, έγγραφο που να αναφέρει την επικαιροποίηση των στοιχείων και των 

δεδομένων που τις αφορούν, όπως ειδικότερα περιγράφονται στις ενότητες Β.2. 

(Στελέχωση – Ανθρώπινο Δυναμικό με όποιες μεταβολές), Β.3.α. (Χώροι – 

εγκαταστάσεις), Β.3.β (Ημέρες, Πρωινή -Απογευματινή Λειτουργία), Β.3.ζ. (Χρήση 

οχημάτων – οδήγηση) Β.5. Στατιστικό Δελτίο εξάμηνου απολογισμού (ΚΟΝ 7), 

(άμεσα για το β΄ εξάμηνο 2015 και έως 31. 08.2016 για το α΄εξάμηνο 2016) και Β.6. 

(Έντυπα ενημέρωσης και οδηγιών για ασθενείς και πολίτες ). Απαραίτητο είναι να 

γίνουν οι σχετικές ενέργειες σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των φορέων που 

υπάγονται τα Τ/Υ.ΚΟΝ. καθώς και με άλλους τοπικούς φορείς, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα επιμέρους θέματα και να σχεδιαστούν παρεμβάσεις για τη 

βελτίωσή τους. 

Β.7.δ. Στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού της 

Κατ΄Οίκον Νοσηλείας, είναι και η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των γυναικών 

και ανδρών επαγγελματιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και  σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για 

τη σύσταση σχετικής ομάδας εργασίας με το υπ΄αριθμ. 8053/20-11-2015 έγγραφο του 
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Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με θέμα «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το σχεδιασμό 

του επιμορφωτικού προγράμματος «Σχεδιασμός, οργάνωση και ανάπτυξη δομών και 

δικτύων Κατ΄Οίκον Νοσηλείας».  

         Σε συνέχεια των εν λόγω ενεργειών εγκρίθηκε το σχετικό πρόγραμμα 

επιμόρφωσης, διάρκειας τριών (3) ημερών, ενώ σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν δύο 

σεμινάρια για το Α΄ εξάμηνο του 2016 και ανάλογος αριθμός για επόμενες περιόδους 

(συναρτήσει του ενδιαφέροντος), όπου θα τα παρακολουθήσουν κατά προτεραιότητα 

επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στους φορείς του Πιλοτικού Δικτύου.  

Παρακαλείστε όπως ενημερώνεστε από τον σχετικό ιστότοπο www.ekdd.gr για 

έγκυρες δηλώσεις συμμετοχής.  

Β.7.ε. Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας  

(www.moh.gov.gr στην ενότητα «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Αγωγή Υγείας, 

Προγράμματα Π.Φ.Υ., Ανάπτυξη Πιλοτικών Δικτύων και Θεσμών»), για ενημέρωση 

των φορέων και των πολιτών. 

 

       Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι, συνεργαζόμενοι φορείς, αποδέκτες της εν 

λόγω εγκυκλίου για την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών που προτυποποιούνται και 

καθορίζονται για την προάσπιση της εγκυρότητας του θεσμού της Κατ΄ Οίκον 

Νοσηλείας.   

 Η Δ/νση Π.Φ.Υ.& Π. είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και συνεργασία.  

 

                                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                             ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   

 

 

                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ                                                               

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Τμήματα /Υπηρεσίες ΚΟΝ του Πιλοτικού Δικτύου  

1.Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας (Γραφ. κ.κ. Διοικητών) 

2. Γενικό Ογκολ. Νοσοκομείο Κηφισιάς  

    «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

    Γραφείο Διοικητή 

    Καλυφτάκη 145, 145 64 Ν. Κηφισιά 

3. Γενικό Νοσοκομείο «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

    Οργανική μονάδα της έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

    Γραφείο Διοικητή 

http://www.ekdd.gr/
http://www.moh.gov.gr/
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    Σισμανογλείου 1 151 26  Μαρούσι 

4. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

     Γραφείο Διοικητή 

     Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα 

5. Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

     Οργανική μονάδα της έδρας  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. Ιωνίας» 

      Γραφείο Διοικητή  

     Αγίας Όλγας 3-5, 14233 Ν. Ιωνία 

6. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

    Γραφείο Διοικητή 

    Ριμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι 

7. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» 

    Γραφείο Διοικητή 

    Μποτάση 51, 185 37 Πειραιάς 

8. Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

    Γραφείο Διοικητή 

    Ε. Βοστάνη 48, 811 00 Μυτιλήνη 

9. ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας Βάρης  

    Τριπτολέμου & Κ. Μουτούση, τ.κ. 16672 

     Γραφ. Συντονιστή  

10. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας  

    Γραφείο Διοικητή 

    Ιπποκράτους Τέρμα, 661 00 Δράμα 

11. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  

      Κωνσταντινουπόλεως 49. Τ.κ. 54642,Θεσσαλονίκη 

     Γραφ. Διοικητή, Γ΄Παιδιατρική Κλινική , Γραφ. Καθηγητή κ. Τσανάκα. 

12. Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

    Γραφείο Διοικητή 

    Παπασιοπούλου Τέρμα, 351 00 Λαμία 

13. Γενικό Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

      Γραφείο Διοικητή 

      Πολυμέρη 134, 382 22 Βόλος 

14. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης 

      Γραφείο Διοικητή 

     6ο χλμ. Κατερίνης - Αρωνά, Δ.Δ. Νέο Κεραμίδι 

00, Κατερίνη 

15. Κέντρο Υγείας Αστ. Τύπου Ν. Καλλικράτειας (4η ΥΠΕ) 

      Οσίας Παρασκευής, 63080 Νέα Καλλικράτεια, Χαλκιδική 

16. Κέντρο Υγείας Αιγινίου (3η Υ.ΠΕ) 

     603 00 Αιγίνιο 

17. Πολυδύναμο Περιφ. Ιατρείο Αγ. Θεοδώρων (6η Υ.ΠΕ) 

      Στάμου Δημητρίου 1, Άγιοι Θεόδωροι, 20003, Κορινθία 

18. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου- 

      Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

   α)Οργανική Μονάδα της Έδρας Π. Γ. Ν. Ηρακλείου 

       Γραφείο Διοικητή 

       Βούτες Ηρακλείου 

      710 01 Ηράκλειο 

   β)Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα  Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

      Γραφείο Διοικητή 
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      Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, 710 01 Ηράκλειο Κρήτης. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

α. Γραφείο Προέδρου 

β. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού- Τμήμα  ΕΚΠΥ και Προγραμμάτων Πρόληψης & 

Προαγωγής Υγείας 

Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι 

Ε.Κ.Π.Α. 

    Τμήμα Νοσηλευτικής 

    Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής 

    Υπόψη κ. Καλοκαιρινού Αθ. 

    Παπαδιαμαντοπούλου 123, 115 27 Αθήνα 

3. Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών 

    Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας 

    α. Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας 

    Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας (Επισκεπτών Υγείας) 

    Υπόψη κ. Λάγιου Αρ. 

    Αγίου Σπυρίδωνα και Παλληκαρίδη  

     122 10  Αιγάλεω     

     β). Τμήμα Νοσηλευτικής 

     Αγίου Σπυρίδωνα και Παλληκαρίδη  

     122 10  Αιγάλεω  

4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

    Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα 

5. Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής 

    N. Κουντουριώτη 21, 546 25 Θεσσαλονίκη,  

6 .Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας 

    Παπαρηγοπούλου 15  

    105 61 Αθήνα 

7. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 

    Βασ Σοφίας 47  

    10676 Αθήνα 

8. Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 

    Τοσίτσα 19, 106 83 Αθήνα 

9 . Π.Ε.Μ.Φ.Η 

    Πλάτωνος 26, 151 21 Πεύκη 

10. Ελληνική Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας 

    Βασ. Σοφίας 102, 115 28 Αθήνα 

11. Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης  

     στην Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας 

     Μαιάνδρου 9, 115 28 Αθήνα 

12. Πανελλήνια Εταιρεία Σωματείων Συλλόγων  

      Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 

     Ελ. Βενιζέλου 236 163 41 Ηλιούπολη  

13. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

      Ελ. Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη 

14. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών  Υγείας Πρόνοιας,    

    Πειραιώς 209,  Αθήνα,  Τ.Κ. 11853 

15. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας,   
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   Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας  Θράκης,  

   Αγίας Σοφίας 46, 546 22 Θεσσαλονίκη 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με συνημμένα) 

1. Γραφ. κ. Υπουργού Υγείας  

2. Γραφ. κ. Αναπλ. Υπουργού Υγείας  

3. Γραφ. κ.κ.Γενικών  Γραμματέων (2)  

4  Γραφ.  κ.κ. Προιστ.  Γεν.Δ/νσεων  

Δ/νση Δημόσιας Υγείας (Τμ. Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων) 

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού  

7. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας  

8. Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας  

9. Δ/νση Ψυχικής Υγείας 

10. Δ/νση Π.Φ.Υ & Πρόληψης (Τμήμα Α΄Β΄Γ΄ Δ’) (15)   
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