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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αθήνα, 12.8.2013

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 654

Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη
Τηλεφ.: 2132037551
E mail: fdalaveri@yyka.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Όροι και διαδικασία εφαρμογής του Προγράμματος για ελεύθερη πρόσβαση σε
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των πολιτών που έχουν απολέσει την
ασφαλιστική τους ικανότητα.
Ο Υφυπουργός Υγείας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα του (ΦΕΚ Α΄ /98)
2. Το ΠΔ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ /153)
3. Το ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄/76), όπως
ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αριθμ. 3402/3-7-2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1642/Β’/13)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Αντώνιο Μπέζα.
5. Τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ Α΄ /267) και ιδίως τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 14, 15,
18, 21, 22 και 26 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
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Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) και όπως
ισχύει.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργικής
Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ.
43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης και τις με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) και
αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/5-2-2013 –ΦΕΚ292/Β/2013 όμοιες αποφάσεις.
7. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010).
8. Τον Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015(ΦΕΚ Α /152)

Μεσοπρόθεσμου

πλαισίου

9. Τους Κανονισμούς του Συμβουλίου 1083/2006 της Ε.Ε. περί καθορισμού των γενικών
διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία και 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο , τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 όπως ισχύουν.
10. Την με αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.111951/27-11-2012 απόφαση «Έγκριση σκοπιμότητας σε
προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθμ.Υ3β/ΓΠ/οικ.123885/28-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας.
11. Το από 28-3-2013 Συμφωνητικό Σύμπραξης φορέων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενης πράξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
μεταξύ του Υπουργείου Υγείας / Ε.Υ. Εφαρμογής και του ΕΟΠΥΥ.
12. Την υπ. αριθμ. 1561/2.4.2013 Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» κωδικός
MIS 441211, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 και κωδ. Πράξης Σ.Α.
2013ΣΕ09180031
13. Την υπ. αριθμ. 1562/2.4.2013 Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ» κωδικός MIS 441212, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013
και κωδ. Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ09180032
14. Την υπ. αριθμ. 1563/2.4.2013 Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»
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κωδικός MIS 441210, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 και κωδ.
Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ09180030
15. Τις όμοιες Αποφάσεις Τροποποίησης των ανωτέρω τριών Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
με αριθμ. πρωτ. 1825/16-04-2013, 1828/16-04-2013 και 1826/16-04-2013, αντιστοίχως.
16. Την από 4.6.2013 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:Ε0918 ΤΡΟΠ.0 στην οποία εντάχθηκαν οι
τρεις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις με γενικό τίτλο «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» με τους προϋπολογισμούς ένταξής τους που
αθροιστικά ανέρχονται στα σαράντα έξι εκατομμύρια ευρώ
17. Την με αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849/24/7/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ
1891/Β’/1.8.2013)
18. Το με αριθμ. Δ12Α 1080061 ΕΞ 2013 /16.5.2013 Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης
Φορολογίας Εισοδήματος για έγκριση δικαιώματος χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ
για τους σκοπούς του Προγράμματος.
19. Την από 28/3/2013 γνωστοποίηση τήρησης αρχείου/ επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων (μη ευαίσθητα) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
20. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας όπως αποτυπώνεται στον Άξονα «Υγεία» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, θέτει ως προτεραιότητα και
βασικό άξονα πολιτικής του τη διατήρηση της καλής υγείας των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη
σημαντική αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας. Προς το σκοπό αυτό, με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων στην
πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες πρόληψης και παρακολούθησης της υγείας
συμπράττει με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες πολίτες
που έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα.
21. Την ανάγκη προσδιορισμού των όρων και της διαδικασίας υλοποίησης του εν θέματι
προγράμματος για την εφαρμογή των τριών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και τον
καθορισμό των δικαιούχων δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που άπτεται
της σκοπιμότητας του Προγράμματος.
22. Ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πλέον της ήδη κατά
τα ανωτέρω αναφερόμενα με αριθμ. 16,17,18,19 και 20 εγκριθείσας και εγγεγραμμένης στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικούς Πράξεων Σ.Α. 2013ΣΕ09180030 Σ.Α.
2013ΣΕ09180031 Σ.Α. 2013ΣΕ09180032, συνολικού προϋπολογισμού 46.000.000 ευρώ.
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Αποφασίζουμε

Α. Εγκρίνουμε τη διαδικασία και τα κριτήρια υπαγωγής ωφελουμένων στο Πρόγραμμα
Εισιτήριο Ελεύθερης (δωρεάν) Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
(Health Voucher) καθώς και τους όρους εφαρμογής του Προγράμματος, ως ακολούθως:
Στο πλαίσιο των κανόνων εφαρμογής του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Υγείας συμπράττει με τον
ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή του Προγράμματος, ώστε να αποκτήσουν δωρεάν δικαίωμα
πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες πρόληψης και παρακολούθησης, όσοι πολίτες:
-

έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα και ταυτόχρονα,

-

έχουν περιορισμένα εισοδήματα.

Το Πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής πολιτικής για την εξασφάλιση της
καλής υγείας των πολιτών, η οποία θεωρείται προϋπόθεση για την ανάκαμψη και επανένταξη
τους στην εργασία, την προσωπική τους ευημερία και την ικανότητα συμμετοχής τους στην
ανάπτυξη της χώρας.
Δικαιούχοι – κριτήρια
Δικαιούχοι, ως ωφελούμενοι, του Προγράμματος, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι οι πολίτες που πληρούν, σωρευτικά, τις
παρακάτω προϋποθέσεις ή κριτήρια.
Κριτήριο 1ο. Ήταν άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των
οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν τα ασφαλιστικά τους
δικαιώματα.
Κριτήριο 2ο. Το ατομικό εισόδημά τους, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική
φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που
υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο
συζύγων να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το
ετήσιο ατομικό εισόδημα, ως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής
έκτακτης εισφοράς. Για τη λειτουργία του συστήματος θα ληφθούν υπ’ όψιν τα στοιχεία
του οικονομικού έτους 2012.
Κριτήριο 3ο. Έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της
ΕΕ, ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας
και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
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Τα αιτήματα
Τα αιτήματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, στην ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή
www.healthvoucher.gr. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, αναπτύχθηκε για τους σκοπούς του
παρόντος Προγράμματος, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων και
απλούστευση της διαδικασίας συμμετοχής.
Το κάθε αίτημα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από τα πρόσωπα που
δικαιούνται, ηλεκτρονικά ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, με την
βοήθεια
των
υπαλλήλων
των
Κέντρων,
σύμφωνα
με
την
υπ’
αριθμ.
ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849/24/7/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 1891/Β’/1.8.2013).
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα καθώς και οι οδηγίες για την υποβολή των
αιτημάτων θα αναρτηθούν στο www.healthvoucher.gr καθώς και στους ιστότοπους του
Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr και www.ygeia-pronoia.gr. Πληροφορίες επίσης, θα
παρέχονται και στα ΚΕΠ.

Έναρξη του Προγράμματος - Πρόσκληση
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτημάτων, για όλες τις Περιφέρειες της χώρας ορίζεται
η 2-9-2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήματα μέχρι εξάντλησης του
διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης.

Η αξιολόγηση
Τα αιτήματα θα αξιολογούνται ηλεκτρονικά, κατά σειρά που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό
σύστημα, μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων ανά κατηγορία στόχου Περιφέρειας και
με την προϋπόθεση ότι πληρούν σωρευτικά τα προβλεπόμενα κριτήρια.
Η επαλήθευση των κριτηρίων γίνεται αυτόματα, ηλεκτρονικά, μετά από παραβολή των
στοιχείων που υποβάλλει ο δικαιούχος με τα επίσημα τηρούμενα αρχεία. Ειδικότερα, κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης:


Το κριτήριο 1ο τεκμηριώνεται μέσω του αριθμού ΑΜΚΑ και των προσωπικών στοιχείων
του αιτούντος. Η κατάσταση ασφάλισης γίνεται έπειτα από διασταύρωση των
ηλεκτρονικών αρχείων της ΗΔΙΚΑ με στοιχεία που της διέθεσαν, σε συγκεκριμένο χρόνο,
οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι κλάδοι των οποίων υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ. Ο
χρόνος αναφοράς της πληροφορίας θα ανακοινωθεί δημόσια με την επίσημη αναγγελία
έναρξης του Προγράμματος.
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Το κριτήριο 2ο τεκμηριώνεται, μέσω του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του
«αριθμού ειδοποίησης», από τα στοιχεία που τηρεί το αρχείο του Πληροφοριακού
Συστήματος “TAXIS”.



Το κριτήριο 3ο διασταυρώνεται από τα στοιχεία του επίσημου εγγράφου (δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.) που δηλώνονται κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης υπαγωγής, με τον αριθμό ΑΜΚΑ.
Προκειμένου για προστατευόμενα μέλη οικογενειών που ασφαλίζονταν έμμεσα, η
ηλεκτρονική αίτηση γίνεται, για κάθε ένα από αυτά, από τον πρώην άμεσα ασφαλισμένο.
Η σχέση επαληθεύεται μέσω των συνδεόμενων ΑΜΚΑ που τηρούνται στα αρχεία των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Η θετική αξιολόγηση της αίτησης θα γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον αιτούντα, μετά την
καταχώριση των στοιχείων του στο σύστημα.

Η μη θετική αξιολόγηση της αίτησης θα γνωστοποιείται επίσης ηλεκτρονικά στον
αιτούντα, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση που θα καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:
1.
2.
3.

Μη πλήρωση του κριτηρίου ασφαλιστικής ικανότητας,
Μη πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου,
Αδυναμία ταυτοποίησης στοιχείων,

Ο ενδιαφερόμενος που εκ παραδρομής υπέβαλε εσφαλμένα στοιχεία και λαμβάνει μη θετική
αξιολόγηση έχει τη δυνατότητα να επανυποβάλει ορθά το αίτημά του. Επίσης, μπορεί να
υποβάλει νέο αίτημα αφού προβεί σε διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων που τον αφορούν,
στα αρχεία που τηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς.
Στην περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, θα υπάρχει
αναφορά στην αρχική σελίδα του ιστότοπου www.healthvoucher.gr προς ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων.

Β. Εγκρίνουμε την ελεύθερη επιλογή του παρόχου υπηρεσιών από τον λήπτη της υπηρεσίας
(ωφελούμενος δικαιούχος), μεταξύ του διατιθέμενου καταλόγου ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ
και των δημοσίων μονάδων του Ε.Σ.Υ. Ο κατάλογος με το μητρώο παρόχων υπηρεσιών
Υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
www.healthvoucher.gr.

Με την συγχρηματοδότηση
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Οι ωφελούμενοι επιλέγουν τον φορέα του Δημοσίου, ή την ιδιωτική μονάδα, ή τον ιδιώτη ιατρό
ή τον επαγγελματία υγείας (πάροχο υπηρεσιών), στον οποίο θα προσέλθουν.
Πάροχοι υπηρεσιών υγείας για το Πρόγραμμα νοούνται:



Ιδιωτικός τομέας: Ιατροί, πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας, Διαγνωστικά Εργαστήρια,
πολυ-ιατρεία, τα οποία διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση στις δύο ηλεκτρονικές
εφαρμογές που συμβάλλουν ως εργαλεία στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων:
«ηλεκτρονική παραπομπή» της ΗΔΙΚΑ και «e-ΔΑΠΥ» του ΕΟΠΥΥ.
Οι ιατρικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται με το παρόν συγχρηματοδοτούμενο
Πρόγραμμα δεν προσμετρώνται στο όριο των 200 ή 150 μηνιαίων επισκέψεων (σύμφωνα
με τον κανονισμό για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα αμείβονται σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες επίσημες τιμές που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ όπως αυτές ισχύουν.



Δημόσιος τομέας: Ιατροί και μονάδες του Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Υγείας, εξωτερικά ιατρεία
Νοσοκομείων κ.λπ.) που ασκούν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς και διαγνωστικά
εργαστήρια που λειτουργούν στις μονάδες του Ε.Σ.Υ. Τα απογευματινά ιατρεία στα
Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δεν παρέχουν υπηρεσίες, στο πλαίσιο του παρόντος
Προγράμματος.
Διευκρινίζεται ότι οι Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. δεν θα εισπράττουν την αμοιβή
(εξέταστρο) που ορίζεται με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.1329/4.1.2013 Εγκύκλιο του
Υπουργού Υγείας (των 5€), από τους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Γ. Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα καλύπτει με πρόληψη τις συχνότερα
απαντώμενες νόσους, κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα, καθώς και την παρακολούθηση
περιπτώσεων κύησης, σύμφωνα με τις ανάγκες του δικαιούχου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, εξειδικεύονται από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και αφορούν:
 επισκέψεις σε ιατρό προκειμένου ο δικαιούχος να αξιολογηθεί και να παραπεμφθεί για
περαιτέρω έλεγχο, διεξάγοντας ένα σύνολο προληπτικών και εν μέρει διαγνωστικών
εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκει, ή σύμφωνα
με την ειδική κατάστασή του.
 πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων
 αξιολόγηση/ διάγνωση/ αγωγή υγείας, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή
υπηρεσίας προς τον ωφελούμενο σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά
την επίσκεψή του σε ιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
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Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ιατρικούς
ελέγχους, θα καταχωρούνται με την ισχύουσα κωδικοποίηση νόσων (ICD10).
Κατά τα λοιπά για την εφαρμογή του Προγράμματος ισχύουν οι αποφάσεις ένταξης του
Γενικού Γραμματέα Υγείας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», στους άξονες 13,14,15 για την ΥΓΕΙΑ, για τις Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις με
γενικό τίτλο «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
με κωδικούς ΟΠΣ: 441211, 441212 και 441210, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε
φορά, οι οποίες εκδόθηκαν και υλοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 14053/
ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με όμοιες αποφάσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας
- ΕΥΕΤΥΚΑ
- ΕΥΤΥΚΑ
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