
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Επιγραμματικά αναφέρουμε: 



Τροποποίηση της ΚΥΑ υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 που βρίσκεται 
στο (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) και αφορά τον Κανονισμό Παροχών Υγείας. 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 
1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση που ισχύει  και βρίσκεται 

στο (ΦΕΚ 3054/Β/18-11-2012) 
 



                                          
                                          

Άρθρο 1 
                                               

Ως παροχές υγείας 
νοούνται: 

                                                    
 

              

• πρόληψη και προαγωγή της υγείας 

• πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας− ιατρική περίθαλψη διαγνωστικές ιατρικές 
πράξεις 

•  παρακλινικές εξετάσεις 

•  φυσικοθεραπεία – εργοθεραπεία – λογοθεραπεία −ψυχοθεραπεία 

•  φαρμακευτική περίθαλψη 

•  οδοντιατρική – στοματολογική περίθαλψη 

•  ειδική αγωγή 

•  λοιπή περίθαλψη 

•  νοσοκομειακή περίθαλψη 

•  χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας 

•  δαπάνες μετακίνησης ασθενών 

•  μαιευτική περίθαλψη – επίδομα τοκετού 

•  νοσηλεία στο εξωτερικό 

•  αποκατάσταση της υγείας 

•  παροχή θεραπευτικών μέσων και προθέσεων – πρόσθετη περίθαλψη 

•  επιδόματα λουτροθεραπείας, αεροθεραπείας και αντιτίμου τροφής. 

         κ.λ.π. 

 



Άρθρο 2 
Εννοιολογικοί 
προσδιορισμοί 

 

• Ως «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Π.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι υπηρεσίες και 
πράξεις, οι οποίες διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση 
των βλαβών υγείας: 

•  Στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, στα ολοήμερα ιατρεία και τα 
διαγνωστικά εργαστήρια αυτών 

•  Στις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ 

•  Στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία 

•  Στα Αγροτικά Ιατρεία κ.λπ. 

•  Στα Πολυιατρεία και Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ 

•  Στα Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας 

•  Στις Ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία και διαπιστευμένα 
Διαγνωστικά Εργαστήρια. 

•  Στους Ιδιωτικούς Φορείς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του Ν. 3846/2010 
(Α΄, 66) 

•  Στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας 

•  Στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 

•  Στις Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας του άρθρου 14 του Ν. 2071/1992 
(Α΄, 123) 

•  Στους Σταθμούς Προστασίας Μάνας, Παιδιού & Εφήβου, όπου διαθέτει ο 
Οργανισμός. 

•  Στα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας του Οργανισμού, στα Ιδιωτικά Εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας και στους κατ’ οίκον φυσικοθεραπευτές. 

 



       Άρθρο 7 

Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα 
Υγείας 

 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρέχεται σε όλους 
τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από τις κατά 
τόπους υφιστάμενες δομές, ήτοι από τα πολυιατρεία και 
ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τα εξωτερικά ιατρεία των 
κρατικών νοσοκομείων, των στρατιωτικών νοσοκομείων, 
των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των κέντρων 
υγείας, τα αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.. 

 



     Άρθρο 8 

Παρακλινικές 
εξετάσεις 
 

• Στους δικαιούχους παρέχονται πάσης 
φύσεως παρακλινικές εξετάσεις, που 
διενεργούνται στις εργαστηριακές 
δομές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα εξωτερικά 
ιατρεία των κρατικών, 
πανεπιστημιακών, στρατιωτικών 
νοσοκομείων, τα κέντρα υγείας και τα 
περιφερειακά ιατρεία, σε 
συμβεβλημένους εργαστηριακούς 
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, σε 
διαγνωστικά εργαστήρια  



(Π.Δ. 84/2001), NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486 
 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) 

  
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις. 

 



     Άρθρο 4 
Κέντρα Υγείας 

 

1. Τα Κέντρα Υγείας είναι αποκεντρωμένες οργανικές 
μονάδες των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) 
και έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών ιδίως: 

α) ειδικευμένης περιπατητικής φροντίδας για τους ασθενείς 
που είτε προσέρχονται αυτοβούλως στα Κέντρα Υγείας, είτε 
παραπέμπονται από τις λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Το.Π.Φ.Υ., 

β) εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών 

γ) εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου 

δ) οδοντιατρικής φροντίδας ενηλίκων και παιδιών 

ε) φροντίδας μητέρας και παιδιού 

στ) φροντίδας παιδιών και εφήβων 

ζ) εξειδικευμένης πρόληψης 

η) φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας       

θ) ιατρικής της εργασίας 

ι) κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας 

ια) προαγωγής υγείας 

 



5. Τα Κέντρα 
Υγείας, σύμφωνα 

με την 
παράγραφο 4 του 

άρθρου 3, 
στελεχώνονται 

από ιατρικό και 
άλλο προσωπικό, 

όπως: 
 

α) ιατρούς με ειδικότητα αιματολογίας, ακτινοδιαγνωστικής, 
αλλεργιολογίας, αναισθησιολογίας, βιοπαθολογίας, γαστρεντερολογίας, 
γενικής ιατρικής, γενικής χειρουργικής, γυναικολογίας, δερματολογίας, 
ενδοκρινολογίας, ιατρικής της εργασίας, καρδιολογίας, κοινωνικής ιατρικής 
και δημόσιας υγείας, νευρολογίας, νεφρολογίας οδοντιατρικής, 
ορθοπεδικής, ουρολογίας, οφθαλμολογίας, παθολογίας, παιδιατρικής, 
παιδοψυχιατρικής, πνευμονολογίας, ρευματολογίας, φυσικής ιατρικής και 
αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας, 
β) βοηθούς ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθούς νοσηλευτών, 
επαγγελματίες δημόσιας και κοινοτικής υγείας, όπως επόπτες δημόσιας 
υγείας και επισκέπτες υγείας, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, 
ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, μαίες, νοσηλευτές, ραδιολόγους-
ακτινολόγους, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτές, 
χειριστές ιατρικών συσκευών, 
γ) διοικητικό προσωπικό, 
δ) τεχνικό και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό. 



Άρθρο 16 
Διοικούσα 
Επιτροπή 
Το.Π.Φ.Υ. 

 

1. Σε κάθε Το.Π.Φ.Υ. συγκροτείται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. 
τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και γ) έναν δημοτικό 
σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που προτείνεται από το 
δημοτικό συμβούλιο, και τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και ο 
αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., ύστερα από 
πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η Δ.Ε. συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 
προληπτική ιατρική στον πληθυσμό περιοχής ευθύνης της, εισηγείται για την 
πλήρωση κενών θέσεων του προσωπικού του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της, 
εισηγείται στη Δ.Υ.Πε. για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας και των 
περιφερειακών μονάδων της περιοχής ευθύνης της σε ιατρικό προσωπικό 
ειδικοτήτων που δεν διαθέτει κ.λπ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία των μελών. 



Άρθρο 20 
Λογοδοσία και 
κοινωνικός έλεγχος 
των δημόσιων 
μονάδων παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

• 1. Ο κοινωνικός έλεγχος των δημόσιων 
μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. 
έχει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας 
και της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Ο 
κοινωνικός έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω του 
εντοπισμού προβλημάτων μη εύρυθμης 
λειτουργίας ή περιπτώσεων κακοδιοίκησης, 
λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη γνώμη των 
πολιτών για την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών αφετέρου τη διατύπωση 
προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία 
τους. 



Άρθρο 20 
Λογοδοσία και 

κοινωνικός έλεγχος 
των δημόσιων 

μονάδων παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1 καθιερώνεται διαδικασία Ακρόασης 
Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, έτσι ώστε ο Περιφερειακός Συντονιστής 
Το.Π.Φ.Υ. να καταγράφει και να απαντά άμεσα στα προβλήματα μη 
εύρυθμης λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που εντοπίζουν οι πολίτες στις 
μονάδες του Το.Π.Φ.Υ. ευθύνης του, παρουσία και της υπόλοιπης 
Διοικούσας Επιτροπής του Το.Π.Φ.Υ.. Η διαδικασία της Ακρόασης διεξάγεται 
μία (1) φορά, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, με κανόνες δημοσιότητας και 
τηρούνται πρακτικά. Τηρείται σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα 
κοινωνικών φορέων ή μεμονωμένων πολιτών ή ομάδων πολιτών. Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος λειτουργίας 
και κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και διεξαγωγή της διαδικασίας 
Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών. 



Άρθρο 20 
Λογοδοσία και 
κοινωνικός έλεγχος 
των δημόσιων 
μονάδων παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

• 3. Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με 
έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, με τις οποίες οι πολίτες 
αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες έλαβαν. Για το σκοπό 
αυτόν σε κάθε άτομο, που επισκέπτεται δημόσια μονάδα 
Π.Φ.Υ. και δέχεται υπηρεσίες Π.Φ.Υ., χορηγείται ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο βαθμολόγησης και διερεύνησης της 
ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πρώτου 
Κεφαλαίου του παρόντος και υποβάλλονται παρατηρήσεις και 
προτάσεις για τη λειτουργία τους. Το συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο υποβάλλεται σε εμφανώς προσδιορισθέντα, 
από τον Υπεύθυνο ή Επιστημονικό Υπεύθυνο της κάθε 
μονάδας, χώρο και το σύνολο των ερωτηματολογίων 
συγκεντρώνονται καθημερινώς με το πέρας της βραδινής 
βάρδιας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται το 
περιεχόμενο του ερωτηματολογίου του παρόντος, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα. 



Άρθρο 20 
Λογοδοσία και 
κοινωνικός έλεγχος 
των δημόσιων 
μονάδων παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

4. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. 
συγκροτείται Ομάδα ή Ομάδες Έργου σε επίπεδο 
Δ.Υ.Πε. στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά και 
οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών της παραγράφου 1. 
«Οι Ομάδες Έργου επεξεργάζονται τα σχετικά 
στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 και 
συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που 
υποβάλλεται στη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε. και 
κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Υπουργό Υγείας, 
μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους». 



 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ 4898/Β/1-11-2018)  
  

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-
06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος 

Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». 

 



Άρθρο 6 
  

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

•  Σε περίπτωση που σε μία περιοχή, παραμεθόρια ή 
νησιωτική, μία εργαστηριακή εξέταση δεν δύναται 
να διενεργηθεί ούτε σε δημόσια ούτε σε ιδιωτική 
δομή συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ, τότε ο 
Οργανισμός θα αποζημιώνει την εξέταση απ' 
ευθείας στον δικαιούχο με τιμή που θα αποζημίωνε 
τον συμβεβλημένο πάροχο. 

 

• Όσοι δικαιούχοι πραγματοποιούν εξετάσεις εντός 
των δημόσιων Δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 
του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών 
Νοσοκομείων δεν καταβάλλουν συμμετοχή. 



Άρθρο 56 
  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

• 1. Δικαιούχοι ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του 
τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα 
υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον 
τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την μετακίνηση με το 
αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης     και επιστροφής δημοσίων 
συγκοινωνιών (Λεωφορείο, Πλοίο, Τρένο). Την αποζημίωση 
δικαιούται ο ασθενής και ένας συνοδός του. Ο Οργανισμός 
αποζημιώνει τη δαπάνη μετακίνησης συνοδού, υποχρεωτικά όταν 
πρόκειται για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών και για ενήλικες, 
εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό και 
συνυπογράφεται από Διευθυντή Νοσοκομείου ή ΚΥ. Σε περίπτωση 
που η μετακίνηση έγινε με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή ταξί, η 
αποζημίωση καταβάλλεται με βάση την χιλιομετρική απόσταση 
που διανύθηκε, όπως αυτή προκύπτει από το ειδικό σύστημα 
προσδιορισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων και με αντίτιμο 
βενζίνης, 0,15 λεπτά/ χλμ. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και 
έπειτα από γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ., ο Οργανισμός με απόφαση 
Δ.Σ. δύναται να αποζημιώσει την αξία αεροπορικού εισιτηρίου για 
τον ασθενή και το συνοδό του. Για την αποζημίωση της δαπάνης 
απαιτούνται:  

 



Άρθρο 56 
  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

• α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, 
Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή 
ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία 
αντιμετώπισης της πάθησης ή διενέργειας εξέτασης ή των 
αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του 
ασθενή,  

• β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση 
νοσηλείας του ασθενή,  

• γ) Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων ή αποδείξεων 
βενζίνης, καθώς και απόδειξη διοδίων, κατά την ημέρα μετάβασης 
και επιστροφής. Σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε σε πόλη 
όμορου νομού όπου δεν υπάρχουν διόδια, τότε θα προσκομίζεται 
η απόδειξη βενζίνης. Για την αναγκαιότητα της μετακίνησης με 
αεροπλάνο γνωμοδοτεί το Α.Υ.Σ. και οι δαπάνες καταβάλλονται 
έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ. Από την διαδικασία αυτή 
εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς που μετακινούνται για την 
διενέργεια χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, εφόσον στο 
Νοσοκομείο του τόπου κατοικίας τους δεν διενεργούνται αυτές οι 
θεραπείες. 

 





Ανακοίνωση  
 Κ.Υ. Πάρου 
Οκτώβριος 2019 


