
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπο-
μπών για την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτή-
των των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευ-
τεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρό-
χους υπηρεσιών υγείας.

2 Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγ-
γραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.74516/
22.12.2021 (Β’ 6313) απόφασης έγκρισης κατανο-
μής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 34694 (1)
Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπο-

μπών για την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτή-

των των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευ-

τεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρό-

χους υπηρεσιών υγείας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του 
ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Πα-

ροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια, Φρο-
ντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),

β) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη 
και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 94),

γ) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και 
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρι-
κών εξετάσεων» (Α’ 189),

δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 
(Α’ 287),

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

2. Την υπό στοιχεία Γ3γ/40426/5-7-2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κανόνες παραπομπής 
διαγνωστικών εξετάσεων» (Β’ 2221).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Την υπό στοιχεία Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 υπουργική 
απόφαση «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική 
διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπη-
ρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσο-
κομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία 
αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς.» (Β’ 93).

4. Την υπ’ αρ. 4 απόφαση της 260ης Ολομέλειας του Κε-
ντρικού Συμβουλίου Υγείας για τις Κατευθυντήριες Οδη-
γίες Γενικής Ιατρικής για τη Διαχείριση των πιο Συχνών 
Νοσημάτων και Καταστάσεων Υγείας στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό.

5. Την υπό στοιχεία Β1α/Γ.Π. οικ. 34594/14-06-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα 
με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας 
και του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ρυθμί-
ζονται θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και το δικαίωμα 
παραπομπής που έχουν και οι ειδικοί ιατροί για τα θέματα 
που σχετίζονται με την ειδικότητά τους, αποφασίζουμε:

Ο προσωπικός ιατρός, αντιπροσωπεύει το πρώτο ση-
μείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας, 
λειτουργώντας ως «πύλη εισόδου» για την πρόσβαση 
των εγγεγραμμένων πολιτών στις δομές και στις υπηρε-
σίες υγείας. Ο προσωπικός ιατρός παραπέμπει τον λή-
πτη υπηρεσιών υγείας στους ιατρούς ειδικοτήτων των 
Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημέ-
νους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Δικαίωμα παραπομπής έχουν και οι ειδικοί ιατροί για 
τα θέματα της ειδικότητάς τους. Οι πολίτες που επιθυ-
μούν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό στις περιοχές 
που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες 
σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α’ 73), σε συνδυασμό με 
την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), δύνα-
νται να εγγράφονται για τη λειτουργία του συστήματος 
παραπομπών, στην υγειονομική μονάδα της άγονης πε-
ριοχής που έχουν επιλέξει. Σε περίπτωση κατά την οποία 
στην υγειονομική μονάδα δεν υπηρετεί ειδικευμένος 
ιατρός που μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του προσω-
πικού ιατρού και η μονάδα καλύπτεται από ιατρό υπό-
χρεο υπηρεσίας υπαίθρου, η παραπομπή του ασθενούς 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας, 
στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο.

Καθορίζονται δύο (2) κατηγορίες παραπομπών:
- η απλή παραπομπή, με ισχύ τριάντα (30) ημερολογι-

ακών ημερών για προγραμματισμό μιας επίσκεψης σε 
ειδικό ιατρό,

- η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την 
ημερομηνία έκδοσης και ισχύ δώδεκα (12) μηνών, για το 
σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.

Η διαδικασία της παραπομπής στους ιατρούς ειδικο-
τήτων των Κέντρων Υγείας, στις δημόσιες δομές δευτε-
ροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους 
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών 
υγείας γίνεται ηλεκτρονικά ως εξής:

Ο ιατρός θα μπορεί να παραπέμπει τον πολίτη, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των παραπομπών της 

ΗΔΙΚΑ, στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγεί-
ας, στις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με 
τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας. Η λειτουρ-
γική διασύνδεση των συστημάτων και των διαδικασι-
ών ανάμεσα στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια 
και την τριτοβάθμια φροντίδα υγείας θα τεθεί προς 
λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης.

Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστα-
τικών δεν απαιτεί παραπομπή. Τα επείγοντα περιστατικά 
αντιμετωπίζονται στις δημόσιες δομές υγείας σύμφωνα 
με την ισχύουσα διαδικασία διαλογής ασθενών και τον 
βαθμό οργάνωσης των δομών αυτών.

Για κάθε παραπομπή θα πρέπει να πραγματοποιείται 
επίσκεψη από τον ιατρό ειδικότητας όπου θα καταχω-
ρίζονται τα αποτελέσματα της παραπομπής, τα οποία 
θα καθοριστούν παραμετρικά και θα ενημερώνουν 
αντίστοιχη ενότητα στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Υγείας του πολίτη.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται 
η 1η/1/2023. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 34693 (2)
Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγ-

γραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκαν και 
προστέθηκαν με τις παρ. 2 και 7 αντίστοιχα του άρθρου 
37 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιο-
τική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια, 
Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),

β) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη 
και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 94),

γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων),

δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 
(Α’ 287),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

2. Την υπό στοιχεία Β1α/Γ.Π.οικ. 34595/14-06-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και του 
κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ρυθμίζονται 
θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσωπικός ιατρός

Ο προσωπικός ιατρός, αποτελεί το πρώτο σημείο 
επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και 
παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο 
με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και 
την προαγωγή της υγείας. Ο πληθυσμός που έχει συ-
μπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την 
ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυ-
σμός εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή στον προσωπι-
κό ιατρό, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή 
εσωτερικής παθολογίας, ο οποίος είναι:

α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα 
Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) 
και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο 
πληθυσμό,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο 
λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 
106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με εγγεγραμμένο 
πληθυσμό.

Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται και οι 
ιατροί άνευ ειδικότητας, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητι-
κό γενικής ιατρικής του άρθρου 25 του ν. 4461/2017 (Α’ 38).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προ-
σωπικοί ιατροί να ορίζονται ιατροί και άλλων ειδικοτή-
των, όταν δεν επαρκούν οι ιατροί των ειδικοτήτων γενι-
κής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας 
και μετά από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευ-
σης/επιμόρφωσης.

Άρθρο 2
Τόπος παροχής υπηρεσιών προσωπικού ιατρού

Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών παρέχονται 
εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύ-
ων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., της έδρας των Τοπικών Ομάδων 
Υγείας, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον.

Άρθρο 3
Κατάλογος προσωπικών ιατρών

Με ευθύνη των Υγειονομικών Περιφερειών (για τους 
ιατρούς ΕΣΥ που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας και τους ιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας) 
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για τους ιδιώτες ιατρούς), καταρτίζο-
νται και διατηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι στην 
πλατφόρμα εγγραφών της ΗΔΙΚΑ με τους προσωπικούς 
ιατρούς, στους οποίους καταγράφονται τα προσωπικά 
στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών 
ιατρών, η μονάδα ή η έδρα στην οποία παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους και η ιατρική ειδικότητά τους. Οι ηλε-
κτρονικοί κατάλογοι τηρούνται από τον αντίστοιχο φο-
ρέα εποπτείας, αναρτώνται στη σχετική πλατφόρμα της 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ με ευθύνη των Υγειονομικών Περιφερειών και 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και επικαιροποιούνται από αυτούς μέχρι 
τα τέλη κάθε μήνα.

Άρθρο 4
Επιλογή προσωπικού ιατρού

Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της 
ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννή-
σεώς του, διά του ασκούντος τη γονική μέριμνα και ο 
ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται υποχρεωτικά στον 
προσωπικό ιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα, ανεξαρ-
τήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των 
εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους 
κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών. Η επιλο-
γή του προσωπικού ιατρού όσων τελούν υπό δικαστική 
συμπαράσταση γίνεται από τα πρόσωπα που ορίζονται 
στον Αστικό Κώδικα.

Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν σε προσωπικό 
ιατρό του ΕΣΥ στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως 
προβληματικές και άγονες σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 
(Α’ 73), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 4931/2022 (Α’ 94), δύνανται να εγγράφονται για την 
υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική 
μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν 
προσωπικό ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό ια-
τρό επιτρέπεται μία (1) φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά 
από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτω-
ση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο 
πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής. 
Από την υποχρέωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό εξαι-
ρούνται τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, 
στα οποία παρέχεται υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν. 154/1975 (Α’ 185).

Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της 
παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), έχουν τη 
δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε 
προσωπικό ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον 
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δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό ιατρό των 
δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.

Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής πληθυσμού 
σε προσωπικό ιατρό

Η εγγραφή σε προσωπικό ιατρό πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει συ-
μπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του την εγγραφή 
πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη γονική μέριμνα, ενώ 
εάν ο πολίτης τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση όλες 
οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται από τον 
δικαστικό του συμπαραστάτη. Η ηλεκτρονική διαδικασία 
εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε από τον πολί-
τη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το 
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων 
παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, τους προσωπικούς 
ιατρούς, είτε από άλλους φορείς, οι οποίοι δύνανται να 
προσδιορισθούν μεταγενέστερα, με αυτοπρόσωπη πα-
ρουσία του πολίτη.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, 
μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγ-
γεγραμμένων πολιτών ανά ιατρό. Στην περίπτωση των 
συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών γίνονται 
αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή ανα-
λόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει 
επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Άρθρο 6 
Τρόποι εγγραφής

Ι) Εγγραφή από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγ-
γραφής σε προσωπικό ιατρό:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πο-
λιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς taxisnet. Η 
διεύθυνση είναι προκαταχωρημένη από το μητρώο του 
ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. 
Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρό-
γραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που 
έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζο-
νται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος». Ο πολίτης επιλέγει 
προσωπικό ιατρό και ολοκληρώνει την εγγραφή του 
σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης 
λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλή-
ρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό 
ιατρό καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για 
την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό 
Φάκελο Υγείας του.

ΙΙ) Εγγραφή αυτοπροσώπως από τον πολίτη στη δομή 
ή στον προσωπικό ιατρό:

Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στη δημό-
σια μονάδα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, στην έδρα της 
Τοπικής Ομάδας Υγείας ή στο ιατρείο του συμβεβλη-
μένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικού ιατρού, φέροντας 
μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης 
(π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο. Για εγγραφή 
διά νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον έγγρα-
φο ή φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής απόφασης 
ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη. Ο/η υπάλληλος της 
γραμματείας της δομής ή ο προσωπικός ιατρός εισέρ-

χεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής πολιτών 
σε προσωπικό ιατρό, με χρήση των προσωπικών του/
της κωδικών ως διαπιστευμένος χρήστης. Καταχωρεί 
τον ΑΜΚΑ του πολίτη. Η διεύθυνση του πολίτη είναι 
προκαταχωρημένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με δυ-
νατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. Σε περί-
πτωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό από δικαστικό 
συμπαραστάτη για λογαριασμό προσώπου που τελεί 
υπό δικαστική συμπαράσταση σημειώνονται και τα απα-
ραίτητα στοιχεία του δικαστικού συμπαραστάτη. Εμφα-
νίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα 
προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν 
συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με 
την ένδειξη «μη διαθέσιμος». O διενεργών την εγγραφή 
επιλέγει προσωπικό ιατρό, με βάση την επιθυμία του 
πολίτη, και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. 
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει 
ενημερωτικό SMS ήκαι email για την ολοκλήρωση της 
εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, κα-
θώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλε-
κτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Υγείας του.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά ταυτοποίησης

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επιδείξει ο πολίτης 
κατά τη διαδικασία της αυτοπρόσωπης εγγραφής στη 
δομή, στον προσωπικό ιατρό είναι τα ακόλουθα:

- Έγγραφο Ταυτοποίησης/φωτοαντίγραφο εγγράφου 
(π.χ Δελτίο Ταυτότητας).

- Για αίτηση διά νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επι-
πλέον έγγραφο/φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης 
ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη.

Άρθρο 8
Ειδικά θέματα

Ι) Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, παραίτησης, λύσης 
της σύμβασης και εν γένει απώλειας της ιδιότητας του 
προσωπικού ιατρού (είτε ιατρού του ΕΣΥ, είτε ιατρού των 
Τοπικών Ομάδων Υγείας, είτε ιδιώτη συμβεβλημένου με 
τον ΕΟΠΥΥ), οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν πολίτες επανεγ-
γράφονται σε άλλον προσωπικό ιατρό (χωρίς να χάνουν 
το εκάστοτε ετήσιο δικαίωμα επανεγγραφής).

ΙΙ) Στην περίπτωση που ένας ιατρός του ΕΣΥ μετακι-
νηθεί σε άλλη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε 
άλλη Διοικητική Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, 
τότε ο εγγεγραμμένος πληθυσμός του λαμβάνει SMS 
ή email, με το οποίο ενημερώνεται για την αλλαγή και 
έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί σε άλλον ιατρό (χωρίς 
να χάνει το εκάστοτε ετήσιο δικαίωμα επανεγγραφής).

ΙΙΙ) Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικο-
γενειακό ιατρό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
του ν. 4486/2017 (Α’ 115), λογίζονται ως εγγεγραμμένοι 
σε προσωπικό ιατρό για όλα τα σχετικά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέ-
ρω ενέργειες. Ειδικότερα όσοι πολίτες έχουν εγγραφεί 
σε ιατρό κλάδου ΕΣΥ ή σε ιατρό που παρέχει υπηρεσίες 
στο πλαίσιο των Τοπικών Ομάδων Υγείας και όσοι πο-
λίτες έχουν εγγραφεί σε ιδιώτη ιατρό που ήταν συμβε-
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βλημένος με τον ΕΟΠΥΥ και συμβάλλεται εκ νέου ως 
προσωπικός ιατρός λογίζονται ως ήδη εγγεγραμμένοι 
σε προσωπικό ιατρό χωρίς να απαιτείται να προβούν σε 
καμία ενέργεια ή να ακολουθήσουν καμία διαδικασία.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος το δικαί-
ωμα μετεγγραφής ξεκινά την 1η/1/2023.

Ημερομηνία έναρξης 
Υποχωρητικότητας εγγραφής

Ως ημερομηνία έναρξης της παρούσας ορίζεται η 
1η/07/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

  Ι

    Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.26082 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.74516/

22.12.2021 (Β’ 6313) απόφασης έγκρισης κατα-

νομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 

2022. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297),
ii. του ν. 3754/2009 (Α’ 43),
iii. του άρθρου 4 του ν. 3868/2010 (Α’ 129),
iv. του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (Α’ 207),
v. των άρθρων 55 και 62 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),
vi. του άρθρου 43 του ν. 3943/2011 (Α’ 66),
vii. του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150),
viii. του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (Α’ 228),
ix. του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α’ 41),
x. του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 (Α’ 118),
xi. του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
xii. του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270),
xiii. του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (Α’ 47),
xiv. του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),
xv. του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),
xvi. των άρθρων 1-6 του ν. 4498/2017 (Α’ 172),
xvii. του π.δ. 131/1987 (Α’ 73),
xviii. του π.δ. 68/2021 (Α’ 155),
xix. του π.δ. 121/2017 (Α’ 148).
2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Την υπό στοιχεία Β1.α/οικ.79065/20.12.2021 υπουρ-
γική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ: ΨΕ-
ΕΙ465ΦΥΟ- ΞΓΗ).

4. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.33900/09.06.2022 εισήγη-
ση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των μονά-
δων Π.Φ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β.

6. Το υπό στοιχεία 19381/09.05.2022/Γ4α/Γ.Π.26082/
10.05.2022 αίτημα της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε. Αττικής 
περί τροποποίησης της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.74516/
22.12.2021 (Β’ 6313) υπουργικής απόφασης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, αποφα-
σίζουμε:

Α) Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 74516/
22.12.2021/22.12.2021 απόφαση «Έγκριση Κατανομής 
Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2022» (Β’ 6313) 
ως προς την πίστωση της κατανομής εφημεριών ιατρών 
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2022 (€)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1ης ΥΠΕ 6.829 56.000.000,00
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 2ης ΥΠΕ 3.663 36.800.000,00
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 3ης ΥΠΕ 2.197 22.000.000,00
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4ης ΥΠΕ 3.356 29.000.000,00
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 5ης ΥΠΕ 2.018 21.200.000,00
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 6ης ΥΠΕ 3.731 37.000.000,00
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7ης ΥΠΕ 1.809 15.000.000,00

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 185 1.800.000,00
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 68 320.000,00

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 115 530.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 23.971 219.650.000,00

Β) Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 74516/
22.12.2021/22.12.2021 (Β’ 6313) απόφαση «Έγκριση Κα-
τανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2022» 
ως προς την πίστωση της κατανομής εφημεριών ιατρών 
των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως ακο-
λούθως:

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2022 (€)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 1ης ΥΠΕ 675 3.000.000,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 2ης ΥΠΕ 820 4.450.000,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 3ης ΥΠΕ 635 3.550.000,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 4ης ΥΠΕ 860 7.000.000,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 5ης ΥΠΕ 550 4.700.000,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 6ης ΥΠΕ 950 8.900.000,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 7ης ΥΠΕ 440 2.500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 4.930 34.100.000,00
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Γ) Από τις ως άνω τροποποιήσεις μεταβάλλεται η κα-
τανομή των ποσών των αντίστοιχων πιστώσεων των λο-
γαριασμών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγεί-
ας και ειδικότερα ως εξής:

Στον 1015.203 Λογ. 2310203001 το ποσό μειώνεται 
κατά 1.100.000,00 € και αντίστοιχα στον 1015.204 Λογ. 
2310303 το ποσό αυξάνεται κατά 1.100.000,00€.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπό στοιχεία 
Γ4α/Γ.Π.74516/22.12.2021 απόφαση «Έγκριση Κατα-

νομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2022» 
(Β’ 6313).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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