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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τίτλοι τέλους στο σήριαλ της δωρεάς ασθενοφόρου
Με το αριθμ. 63039/8-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έπεσαν οι
«τίτλοι τέλους» στο «σήριαλ» της δωρεάς ασθενοφόρου προς τον Δήμο Γορτυνίας,
όπως και σε πολλά ανάλογα «σήριαλ» σε άλλους Δήμους της χώρας. Στο έγγραφο
αυτό, που απευθύνεται προς όλους αυτούς τους Δήμους, αναφέρεται ότι:
«Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, όπως η παροχή πρώτων
βοηθειών και μεταφοράς ασθενών από τους δήμους με τη χρήση ασθενοφόρων για τον
σκοπό αυτό, δεν περιλαμβάνεται ρητά στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, όπως
αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 και ισχύουν».
Επαναλαμβάνουμε ότι για τον Δήμο Γορτυνίας το ζητούμενο από την αρχή ήταν και
είναι η αξιοποίηση της δωρεάς του συμπατριώτη μας κ. Αναστάσιου Βλάχου, για την
οποία τον ευχαριστούμε σε κάθε ευκαιρία και τώρα, με την ένταξη του ασθενοφόρου
στο Σύστημα Υγείας και ειδικότερα στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας, ώστε να είναι
χρήσιμο για τους δημότες και τους επισκέπτες της Γορτυνίας.
Το έγγραφο του Υπουργείου δίνει επιτέλους απάντηση, αρνητική αλλά είναι μία
απάντηση, στα ερωτήματα που θέταμε εδώ και δύο περίπου χρόνια, όταν επιχειρήσαμε
να τεθεί το ασθενοφόρο σε κυκλοφορία, να βγάλει πινακίδες δηλαδή, εκφράζοντας και
εμείς την δικαιολογημένη απορία των δημοτών μας γιατί να μένει αναξιοποίητη μια
σημαντική για την περιοχή μας δωρεά. Η απάντηση είναι:
«… οι εμπλεκόμενοι φορείς -προκειμένου τα δωρηθέντα ασθενοφόρα οχήματα να
μην μείνουν αναξιοποίητα- μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τον δωρητή και
κατόπιν σχετικής έγκρισής του τρόπους αξιοποίησης αυτών των οχημάτων μέσω και
της περαιτέρω παραχώρησης της κυριότητας αυτών στους φορείς που από τον νόμο
έχουν ρητά την αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας (και ειδικότερα
της παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς ασθενών) φροντίζοντας ωστόσο σε κάθε
περίπτωση να διασφαλίζεται τυχόν βούληση του δωρητή ως προς τον σκοπό της
χρήσης των οχημάτων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση η δωρεά θα πρέπει να
ανακληθεί και να αναζητηθεί από τον ίδιο τον δωρητή η διάθεση των εν λόγω
οχημάτων στους φορείς που είναι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την επιτέλεση του έργου της
παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς».
Ο Δήμος Γορτυνίας έχει πάρει, από τις 28/9/2018, την 203 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την δωρεά του ασθενοφόρου οχήματος, ιδιοκτησίας πλέον του Δήμου
Γορτυνίας, στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας, για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας και της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου Γορτυνίας.
Ευχόμαστε ότι σύντομα θα δούμε το ασθενοφόρο διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση
των δημοτών και των επισκεπτών της Γορτυνίας, και άς είναι αχρείαστο!

Επειδή όμως το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται γενικά στην
«δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, όπως η παροχή πρώτων
βοηθειών και μεταφοράς ασθενών από τους δήμους» ευχόμαστε ότι κάποια στιγμή θα
αποκτήσουμε και στην χώρα μας ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, όπου η πρωτοβάθμια
περίθαλψη θα ασκείται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως προέβλεπε ο
«Καλλικράτης», αλλά και όπως ισχύει στις άλλες χώρες της Ενωμένης Ευρώπης!
Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 63039
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
-----------------------------------------ΠΡΟΣ: - Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
α) Γραφεία κ.κ. Συντονιστών
Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
β) Δ/νσεις Διοίκησης & για την Α.Δ. Αιγαίου
Πληροφορίες: Α. Αραβαντινού
Δ/νση Εσωτερικών
Τηλέφωνο: 213-1364825
FAX: 213- 1364813
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεών ασθενοφόρων οχημάτων και θέσης σε κυκλοφορία αυτών από
Δήμους .
Η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης τόσο έγγραφων όσο και προφορικών ερωτημάτων
από αντίστοιχες υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους, σχετικά με τη δυνατότητα
έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 27, του ν. 4325/2015, δωρεάς
ασθενοφόρων οχημάτων σε δήμους από τρίτους (ΜΚΟ, αλλοδαπούς φορείς Τ.Α., ιδιώτες).
Με δεδομένο ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με την ύπαρξη
αρμοδιότητας μεταφοράς ασθενών από τους δήμους και ως εκ τούτου δυνατότητας αποδοχής των
σχετικών δωρεών των ασθενοφόρων οχημάτων και συνακόλουθα τη θέση σε κυκλοφορία αυτών
από τους δήμους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, όπως η παροχή πρώτων βοηθειών
και μεταφοράς ασθενών από τους δήμους με τη χρήση ασθενοφόρων για τον σκοπό αυτό, δεν
περιλαμβάνεται ρητά στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 και ισχύουν (σχετ. το υπ΄αριθμ. 44489/5-2-2016 έγγραφο της
Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας).
Περαιτέρω, το Υπουργείο Υγείας σε σχετικό έγγραφό του επισημαίνει ότι «το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) αποτελεί τον μοναδικό φορέα παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής
φροντίδας όπως αυτό ορίζεται από τον οργανισμό του. Η κύρια δραστηριότητα του ΕΚΑΒ είναι η
άμεση προνοσοκομειακή φροντίδα σε όλους τους πολίτες οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειασθεί,
καθώς και η ασφαλής και ταχεία διακομιδή τους σε κατάλληλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και κυρίως δεδομένου ότι οι ασκούμενες από τους δήμους
αρμοδιότητες δεν συνάδουν με την αρμοδιότητα παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς
ασθενών, η άσκηση των οποίων επιφυλάσσεται σε κρατικούς φορείς, σας επισημαίνουμε ότι
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σχετικές πράξεις ΟΤΑ περί αποδοχής δωρεών των συγκεκριμένων οχημάτων, ακόμα και όταν αυτά
είναι πλήρως εξοπλισμένα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, δεν
βρίσκουν νομικό έρεισμα και ως εκ τούτου δεν δύναται να εγκριθούν από τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015.
Σε όσες περιπτώσεις δε έχουν ήδη γίνει σχετικές εγκρίσεις των δωρεών αυτών αλλά δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης της θέσης σε κυκλοφορία των ασθενοφόρων οχημάτων
(καθώς η χρήση τους δεν συνάδει, όπως προαναφέρθηκε, με τις αρμοδιότητες που έχουν ρητά
απονεμηθεί στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ) θεωρούμε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς -προκειμένου τα
δωρηθέντα ασθενοφόρα οχήματα να μην μείνουν αναξιοποίητα- μπορούν να εξετάσουν σε
συνεργασία με τον δωρητή και κατόπιν σχετικής έγκρισής του τρόπους αξιοποίησης αυτών των
οχημάτων μέσω και της περαιτέρω παραχώρησης της κυριότητας αυτών στους φορείς που από τον
νόμο έχουν ρητά την αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας (και ειδικότερα της
παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς ασθενών) φροντίζοντας ωστόσο σε κάθε περίπτωση να
διασφαλίζεται τυχόν βούληση του δωρητή ως προς τον σκοπό της χρήσης των οχημάτων αυτών. Σε
διαφορετική περίπτωση η δωρεά θα πρέπει να ανακληθεί και να αναζητηθεί από τον ίδιο τον
δωρητή η διάθεση των εν λόγω οχημάτων στους φορείς που είναι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για την
επιτέλεση του έργου της παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. – Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δ/νση Προμηθειών, Υποδ. & Διαχ. Υλικού
Τμήμα Πολιτικής Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων
Βασιλ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ
2. - Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας
& Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση Πρωτ/θμιας Φροντίδας
Υγείας και Πρόληψης
Τμήμα Δημοσίων Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. 101 87 ΑΘΗΝΑ

Ο Γεν.Διευθυντής

Κ.Θεοδωρόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Γρ.Υπουργού
-Γρ.Γεν.Γραμματέα
-Γεν.Δ/ντή Οικ.Τ.Α. & Αναπτ.Πολιτικής
-Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
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