
Iδιφηικοί θορείς πρφηοβάθμιας θρονηίδας σγείας 

 
(Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ καηά χπονολογική ζιεπά) 

Άρθρο 4 ηοσ N. 2256/94 (ΦEK A' 196).. Iδησηηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

Tν άξζξν 13 ηνπ N. 2071/1992 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

"Άξζξν 13 

Iδησηηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

1. H πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη θαη από: 

α) Iδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία 

β) Iδησηηθά πνιπηαηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία 

γ) Iδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα 

δ) Iδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο. 

2. Oη όξνη, πξνϋπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ελ γέλεη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηδησηηθώλ θνξέσλ, επνπηεία επ απηώλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα 

θαζνξίδεηαη κε πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ηνπ Yπνπξγνύ 

Yγείαο, Πξόλνηαο θαη Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ. κε απηό ην πξνεδξηθό δηάηαγκα 

θαζνξίδνληαη νη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο ιεηηνπξγνύληεο, θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξόληνο, ηδησηηθνύο θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, 

θαζώο θαη ν ρξόλνο θαη ηα θάζε είδνπο ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

ζηηο λέεο ξπζκίζεηο." 

Iδιφηικοί θορείς επείγοσζας προνοζοκομειακής θρονηίδας 

Άρθρο 45 ηοσ N. 2071/92 (ΦEK A 123). 1. Mε απόθαζε ηνπ Yπνπξγνύ Yγείαο, 

Πξόλνηαο θαη Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ E.K.A.B., 

κπνξεί λα επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία ππεξεζηώλ επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο ή κεηαθνξάο ζε ηδησηηθνύο θνξείο θαη ινηπνύο θνξείο. 

2. Mε ίδηα ππνπξγηθή απόθαζε θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ηα θξηηήξηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηδησηηθώλ θαη ινηπώλ θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ επείγνπζα 

πξνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα. 

Eλεύθερη επιλογή γιαηρού και θεραπεσηηρίοσ 

Άρθρο 20 ηοσ N. 2071/92. Aηνκηθό βηβιηάξην πγείαο - Eιεύζεξε επηινγή γηαηξνύ θαη 

ζεξαπεπηεξίνπ. 

1. Xνξεγείηαη αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο ζηνπ Έιιελεο πνιίηεο κε ην νπνίν εθεμήο 

είλαη δπλαηή ε ειεύζεξε επηινγή ηαηξνύ νδνληηάηξνπ θαη ζεξαπεπηεξίνπ. 

2. Mε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξόηαζε ησλ Yπνπξγώλ Yγείαο, 

Πξόλνηαο θαη Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ, Oηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκόδηνπ ππνπξγνύ, θαζνξίδνληαη ν ρξόλνο ελάξμεσο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, ε ελ 

γέλεη έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ, νη δηνηθεηηθέο νξγαλσηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο 

ιεπηνκέξεηεο, αθνύ πξνεγεζεί απόθαζε ηνπYπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζα 

νξηζηνύλ δύν ηνπιάρηζηνλ λνκνί ηεο Xώξαο, ζηνπο θαηνίθνπο ησλ νπνησλ ζα 

ρνξεγεζεί αηνκηθό βηβιηάηην πγείαο, ώζηε λα εθηηκεζνύλ ηα ζπνηειέζκαηα θαη νη 

επηπηώζεηο από ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 
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3. Kάζε γηαηξόο, νδνληνγηαηξόο ή ζεξαπεπηήξην κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε 

αζζελείο κε αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ππνγξαθνύλ νη ππό ηνπ 

παξόληνο λόκνπ θαη ησλ ινηπώλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ πξνβιεπόκελεο ζπκβάζεηο. 

Παροτή σπηρεζιών σγείας από ιδιφηικούς θορείς με δαπάνες ηοσ 

Δημοζίοσ 

Άρθρο 11 παρ. 2 και 3 ηοσ N. 2071/92 (ΦEK A' 123). 2. H πεξίζαιςε γεληθά 

πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα, κε δαπάλεο ηνπ Δεκνζίνπ ή ησλ 

αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη ηακείσλ ηνπ Δεκνζίνπ ή ηδηώηεο γηαηξνύο. γίλεηαη κε 

εηδηθέο ζπκβάζεηο ύζηεξα από έγθξηζε ηνπ Yπνπξγνύ Yγείαο, Πξόλνηαο θαη 

Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ θαη θάζε ζπλαξκόδηνπ Yπνπξγνύ. 

3. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ δελ ππάγνληαη κνλάδεο πεξίζαιςεο πνπ 

αλήθνπλ ζην Παλεπηζηήκην ή ζηηο Eλνπιεο Δπλάκεηο. 

Eθνική ζσλλογική ζύμβαζη γιαηρών και οδονηογιαηρών 

Άρθρο 118 ηοσ N. 2071/92 (ΦEK A' 123). 1. Oη Yπνπξγνί Oηθνλνκηθώλ θαη Yγείαο, 

Πξόλνηαο θαη Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ ζπλάπηνπλ κε ηνλ Παλειιήλην Iαηξηθό 

Σύιινγν (Π.I.Σ.) θαη ηελ Eιιεληθή Oδνληηαηξηθή Oκνζπνλδία, εζληθή ζπιινγηθή 

ζύκβαζε κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην ηηκνιόγην ηαηξηθώλ θαη νδνληηαηξηθώλ 

πξάμεσλ, ζεξαπεηώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ θαηά εηδηθόηεηα. 

2. Tν πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο, ν ρξόλνο δηάξθεηαο απηήο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα θπξώλεηαη κε λόκν θαη ε ηζρύο ηεο αλαηξέρεη από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

Σύναυη ζσμβάζεφν 

Άρθρο 136 ηοσ N. 2071/92 (ΦEK A' 123). 1. Tν Yπνπξγείν Yγείαο, Πξόλνηαο θαη 

Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ ή ηα ππ απηνύ επνπηεπόκελα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ, δύλαληαη λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε νπνηνλδήπνηε θνξέα ή 

ηδησηηθή επηρείξεζε, γηα ηελ ππ' απηώλ θνηλσληθή πξνζηαζία αηόκσλ πνπ έρνπλ 

αλάγθε απηήο. 

2. Mε απόθαζε ηνπ Yπνπξγνύ Yγείαο, Πξόλνηαο θαη Kνηλσληθώλ Aζθαιίζεσλ, 

θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 

 


