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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                           

 ΕΙΔΙΚΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                        Αθήνα,    4.12.2014 

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 2030 

                       

 

Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη 

Τηλεφ.: 2132161642 

E mail:  fdalaveri@yyka.gov.gr 

                     

 

Θέμα: Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 724/4.10.2013 Υπουργικής Απόφασης «Όροι και 

διαδικασία  εφαρμογής του Προγράμματος για ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους 

ικανότητα». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

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 Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 134/Α/10-6-2014). 

3. Τον Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014) όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν. 4270/2014  άρθρο 183, κα όπως ισχύει.  

4. 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 
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«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) και όπως ισχύει. 

5. 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. 

6. 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). 

7. Τον Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015(ΦΕΚ Α /152) 

8. 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. 

9. Τη με αριθμΥ4α/ΓΠ/οικ.48985/03.06.2014  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1465) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 

1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών  πρόσβασης στο 

σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και 

οικονομικά αδυνάτων πολιτών», των ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

10. Τη με Αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.06.2014  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1753)  «Καθορισμός 

προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών  πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής 

περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών». των ΥΠ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

11. 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.  

12. Τις όμοιες αποφάσεις  με αριθμ. 130383/1.9.2009 Κ.Υ.Α. «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  και με 

αριθμ.130385/1.10.2009  ΚΥΑ αναδιάρθρωσης  της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία − Πρόνοια 2000−2006» στην «Ειδική Υπηρεσία 

Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,  

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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» κωδικός MIS 441210, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 και κωδ. Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ09180030  

17. Τις όμοιες Αποφάσεις Τροποποίησης των ανωτέρω τριών Αποφάσεων Ένταξης 

Πράξεων του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας με αριθμ. πρωτ. 1825/16-04-

2013, 1828/16-04-2013 και 1826/16-04-2013, αντιστοίχως, και όπως ομοίως αυτές 

τροποποιούνται και ισχύουν. 

18. 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, όπως 

τροποποιούνται και ισχύουν. 

19. 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) 
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20. 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. 

21. Την από 28/3/2013 γνωστοποίηση τήρησης αρχείου/ επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων (μη ευαίσθητα) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 

22. 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.  

23. Την ανάγκη εκ νέου 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 καθώς  :α. 

εξήχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα από την  πρώτη περίοδο εφαρμογής β. εισάγονται  

σημαντικές αλλαγές με το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως εισάγεται με τον Ν. 4238/2014 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014) και τις εκτελεστικές Κ.Υ.Α., ως άνω με αριθ. 9 και 10 , 

και σε συνέχεια αυτών το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, λειτουργεί 

συμπληρωματικά και σε συνέργεια με αυτές. Από τον συνδυασμό αυτών  παρέχεται 

στους δικαιούχους του Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης πλήρης πρόσβαση σε 

ιατροφαρμακευτική φροντίδα   γ. απαιτούνται προσαρμογές σύμφωνα με τον νέο 

καταστατικό σκοπό του ΕΟΠΥΥ  (  Ν. 4238/2014 και ειδικότερα την παρ.1 ,  άρθρο 8 

και παρ. 3 άρθρο 12, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4270/ 2014 και ισχύει) . 

24. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πλέον 

της ήδη κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα με τις με αριθμ. 14,15,16,17 και 18 εγκριθείσας 

και εγγεγραμμένης δαπάνης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικούς 

Πράξεων Σ.Α. 2013ΣΕ09180030, Σ.Α. 2013ΣΕ09180031, Σ.Α. 2013ΣΕ09180032, 

συνολικού προϋπολογισμού 46.000.000 ευρώ και  όπως αυτός θα διαμορφώνεται από 

τις διαδικασίες εξυγίανσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.    
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Αποφασίζουμε 

Άρθρο 1 

Εγκρίνονται  η διαδικασία, τα κριτήρια υπαγωγής ωφελουμένων και οι όροι εφαρμογής για το 

πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Εισιτήριο Ελεύθερης (δωρεάν) Πρόσβασης (Ε.Ε.Π.) σε 

υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», (εφ εξής «το Πρόγραμμα»), όπως στην 

παρούσα ορίζονται. 

 

Άρθρο 2 

Ωφελούμενοι– κριτήρια  

α. Δυνητικά ωφελούμενοι (ή δυνητικοί δικαιούχοι), του έργου ή του Προγράμματος ορίζονται 

όλοι οι ασφαλισμένοι, και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των ενταχθέντων 

κλάδων υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ,  οι οποίοι απώλεσαν την 

ασφαλιστική τους ικανότητα και ικανοποιούν τα οριζόμενα στην παρούσα κριτήρια υπαγωγής   

β.  Ωφελούμενοι (δικαιούχοι), του προγράμματος είναι οι υπαγόμενοι σε αυτό μετά από 

υποβολή αίτησης υπαγωγής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του έργου  www.healthvoucher.gr 

και την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή ή υπαγωγή στο πρόγραμμα συνίσταται 

στον αριθμό πρωτοκόλλου  του εκδιδόμενου από την εφαρμογή Ε.Ε.Π. (ή healthvoucher) 

που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή (Το  Ε.Ε.Π.  δύναται να εκτυπωθεί ή 

αποθηκευτεί). Η επαλήθευση των δηλουμένων στοιχείων  στην αίτηση, για την εκπλήρωση ή 

μη των κριτηρίων της παρούσας, και την έκδοση Ε.Ε.Π. συντελείται με άμεσο ηλεκτρονικό 

έλεγχο . 

 γ.  Τα κριτήρια υπαγωγής τα οποία σωρευτικά πρέπει να ικανοποιεί  ο κάθε ενδιαφερόμενος 

που αιτείται την εγγραφή του στο πρόγραμμα ως δικαιούχος ή ωφελούμενος ο οποίος γίνεται 

κάτοχος  Ε.Ε.Π. σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι : 

1) Ο ενδιαφερόμενος ήταν άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης 

του οποίου ο κλάδος υγείας υπάχθηκε  στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,   και έχει απολέσει την  ασφαλιστική 

του ικανότητα ή είναι προστατευόμενο μέλος πρώην άμεσα ασφαλισμένου, όπως ορίζεται 

στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΕΜΠ 5 17/11/2012, ΦΕΚ 3054 Β΄/18.11.2012 

«Ενιαίος  Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει κάθε φορά.  Δικαίωμα 

εγγραφής έχουν  επίσης νέα  προστατευόμενα μέλη οικογενειών  των πρώην άμεσα 

http://www.healthvoucher.gr/
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ασφαλισμένων, σύζυγοι και  τέκνα αυτών, ακόμη και αν  δεν είναι εγγεγραμμένοι (με 

καταχωρισθέντες συνδεόμενους ΑΜΚΑ) στα μητρώα του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.  

2). Το ατομικό εισόδημά των πρώην άμεσα ασφαλισμένων, προκειμένου για άτομα που 

υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην 

περίπτωση έγγαμων οι οποίοι 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 πληροφοριακού 

συστήματος θα ληφθούν υπ’ όψιν τα στοιχεία εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού 

έτους 2014 όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Εναλλακτικά θα γίνεται χρήση των στοιχείων του 

οικονομικού έτους 2013. 

3) 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,  όπως ειδικότερα αναφέρονται στην 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) 

 

Άρθρο 3 

Υποβολή αιτημάτων 

1. Τα αιτήματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, στην διαδικτυακή εφαρμογή, στον 

ιστότοπο  www.healthvoucher.gr Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, αναπτύχθηκε για τους 

σκοπούς του παρόντος Προγράμματος, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των 

δικαιούχων, την  απλουστευμένη διαδικασία συμμετοχής, την εξυπηρέτηση των πολιτών 

χωρίς έγγραφα δικαιολογητικά.  

2. α. Στην περίπτωση των άμεσα ή έμμεσα πρώην ασφαλισμένων, εγγεγραμμένων στα 

ηλεκτρονικά μητρώα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων οι Κλάδοι Υγείας 

συμπεριλήφθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, τα αιτήματα  υποβάλλονται είτε από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο, είτε από τα πρόσωπα που δικαιούνται, από οποιοδήποτε Η/Υ,  ή στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, με την βοήθεια των υπαλλήλων των 

Κέντρων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος 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).  

http://www.healthvoucher.gr/
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β. Στην περίπτωση των προστατευόμενων μελών που δεν ήταν κατά το παρελθόν 

ασφαλισμένα και με καταχωρισθέντα ως συνδεόμενο τον προσωπικό τους ΑΜΚΑ με το 

ΑΜΚΑ του άμεσα πρώην ασφαλισμένου , τα αιτήματα υποβάλλονται μόνο μέσω των ΚΕΠ. 

Για την περίπτωση αυτή των προστατευόμενων μελών, οι πρώην άμεσα ασφαλισμένοι θα 

πρέπει να προσκομίζουν στον υπάλληλο του ΚΕΠ, επιπλέον των σχετικών παραστατικών 

που ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από 

το οποίο να προκύπτει η σχέση συγγένειας με το προστατευόμενο μέλος.  

Οι ενδιαφερόμενοι που προσέρχονται σε δημόσιες Μονάδες Υγείας του  Π.Ε.Δ.Υ., στα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.), και στα διαγνωστικά εργαστήρια των νοσοκομείων πρέπει 

να μεριμνούν να έχουν εκδώσει το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης που δικαιούνται.  Οι 

προσερχόμενοι ιδίως στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) δύνανται να 

υποβάλουν το σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα  και να εκδώσουν το Ε.Ε.Π. στο Τμήμα Κίνησης 

Ασθενών ή σε άλλη αρμόδια οργανική μονάδα του Νοσοκομείου, ή της Μονάδας Υγείας,  με 

την συνδρομή των υπηρετούντων υπαλλήλων πριν λάβουν τις αναγκαίες υπηρεσίες ή κατά 

τη διάρκεια λήψης των υπηρεσιών. Τα στοιχεία του ανασφαλίστου που απαιτείται να 

γνωρίζουν και υποβάλλουν ορθά οι ενδιαφερόμενοι στην περίπτωση αυτή είναι τα στοιχεία 

ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ  και ο αριθμός ειδοποίησης στο εκκαθαριστικό σημείωμα του 

ζητούμενου ως άνω (άρθρο 2 , παρ. γ.2.), οικονομικού έτους. 

3. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα καθώς και οι οδηγίες για την υποβολή των 

αιτημάτων θα αναρτηθούν στο www.healthvoucher.gr  Πληροφορίες επίσης, παρέχονται και 

στα Κ.Ε.Π. και στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr και www.ygeia-

pronoia.gr 

 

Άρθρο 4 

Έναρξη του Προγράμματος 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτημάτων, για όλες τις Περιφέρειες της χώρας είναι  η 

2-9-2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήματα μέχρι εξάντλησης του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης .  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία  αξιολόγησης 

http://www.healthvoucher.gr/
http://www.moh.gov.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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1. Τα αιτήματα αξιολογούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατά την σειρά που 

υποβάλλονται, μέχρι την εξάντληση των διατιθέμενων πόρων ανά κατηγορία στόχου 

Περιφέρειας (Εισόδου, Εξόδου, Σύγκλισης) και με την προϋπόθεση ότι πληρούν σωρευτικά 

τα κριτήρια της παρ. γ του άρθρου 2 της παρούσας. 

2. 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: 

α)Το με στοιχείο 1. Παρ. γ. του άρθρου 2, της παρούσης επαληθεύεται μέσω  του αριθμού 

ΑΜΚΑ και των προσωπικών στοιχείων του αιτούντος. Η ασφαλιστική ικανότητα 

διαπιστώνεται  έπειτα από διασταύρωση με τα  στοιχεία που διαθέτουν  στην ΗΔΙΚΑ οι 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι κλάδοι υγείας των οποίων εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Προκειμένου για προστατευόμενα μέλη, η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται διακριτά  για κάθε 

ένα από αυτά, από τον πρώην άμεσα ασφαλισμένο. Στην περίπτωση των πρώην έμμεσα 

ασφαλισμένων, για τους οποίους διατίθενται ηλεκτρονικά στοιχεία στην ΗΔΙΚΑ, η συγγενική 

σχέση με τον άμεσα πρώην ασφαλισμένο επαληθεύεται μέσω των συνδεόμενων ΑΜΚΑ που 

τηρούν στα ηλεκτρονικά αρχεία οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση των 

προστατευόμενων μελών  για τους οποίους δεν διατίθενται ηλεκτρονικά στοιχεία στα ως άνω 

τηρούμενα αρχεία , η συγγενική σχέση με τον άμεσα πρώην ασφαλισμένο επαληθεύεται πριν 

από την ηλεκτρονική υποβολή, με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που 

προσκομίζεται στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π., όπου και μόνο, δύνανται τα μέλη αυτά να 

εγγραφούν. 

β) Το με στοιχείο 2. Παρ. γ. του άρθρου 2, της παρούσης επαληθεύεται, (μέσω του αριθμού 

φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και μέσω του «αριθμού ειδοποίησης» που αναγράφεται  στο 

εκκαθαριστικό σημείωμα), από τα στοιχεία που τηρεί το αρχείο του Πληροφοριακού 

Συστήματος “TAXIS”. 

γ) Το με στοιχείο 3. Παρ. γ. του άρθρου 2, της παρούσης επαληθεύεται από τα στοιχεία 

επίσημου εγγράφου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, κλπ.) που δηλώνονται κατά 

την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής, συσχετιζόμενα με τον αριθμό ΑΜΚΑ.  

3. Η θετική αξιολόγηση της αίτησης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον αιτούντα, μετά την 

καταχώριση των στοιχείων του στο σύστημα, με την  απόδοση σε αυτόν του αριθμού 

πρωτοκόλλου  του Ε.Ε.Π. το οποίο είναι χρήσιμο να εκτυπώνεται.   

Η μη θετική αξιολόγηση της αίτησης γνωστοποιείται επίσης ηλεκτρονικά στον αιτούντα, 

συνοδευόμενη από αιτιολόγηση που θα αφορά τις εξής περιπτώσεις: 

i. Μη πλήρωση του κριτηρίου ασφαλιστικής ικανότητας, 

ΑΔΑ: 6ΝΒΖΘ-Κ9Κ
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ii. Μη πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου, 

iii. Αδυναμία ταυτοποίησης στοιχείων  

4. 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. 

5. Στην περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, θα υπάρχει 

αναφορά στην αρχική σελίδα του ιστότοπου www.healthvoucher.gr προς ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων.  

 

Άρθρο 6 

Δικαιώματα πρόσβασης των ωφελουμένων στην Π.Φ.Υ.  

1.Οι ως άνω εγγραφόμενοι στο πρόγραμμα που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση και αριθμό 

πρωτοκόλλου Ε.Ε.Π., ανακτούν δικαιώματα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) από την εγγραφή τους μέχρι την προθεσμία περαίωσης  του 

αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων την  31 Οκτωβρίου 2015 και σύμφωνα 

με τις  Αποφάσεις Ένταξης όπως τροποποιούνται και ισχύουν.  Ενδεχόμενη μεταβολή στη 

προθεσμία περαίωσης δημοσιεύεται αμέσως στο www.healthvoucher.gr  

 Ειδικότερα οι κάτοχοι του Ε.Ε.Π έχουν δωρεάν πρόσβαση : 

α) Στον Δημόσιο τομέα:   

 Σε όλους τους ιατρούς , επαγγελματίες υγείας και διαγνωστικά μέσα  στις Μονάδες 

Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).  Ως Μονάδες Υγείας του  

Π.Ε.Δ.Υ διαλαμβάνονται: τα Κέντρα Υγείας, τα Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας και οι 

Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  , οι οποίες, μεταφέρθηκαν  ως 

μονάδες παροχής Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. στην αρμοδιότητα των Υ.Π.Ε.  

 Στα τμήματα με διαγνωστικά εργαστήρια και μέσα των Νοσηλευτικών Μονάδων του 

Ε.Σ.Υ., στα  Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.), καθώς και στα Τμήματα Επειγόντων 

Περιστατικών, (Τ.Ε.Π.) 

Τα απογευματινά ιατρεία στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δεν παρέχουν υπηρεσίες, στο πλαίσιο 

του παρόντος Προγράμματος.   

 β) Στον ιδιωτικό τομέα: 

http://www.healthvoucher.gr/
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Σε ιδιώτες ιατρούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες  

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς  και διαγνωστικά εργαστήρια, που συμβάλλονται με 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και περιλαμβάνονται στο μητρώο παρόχων του έργου. Το μητρώο παρόχων 

περιλαμβάνει  τους συμβαλλόμενους  με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  παρόχους, οι οποίοι εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον να  συμμετέχουν στο πρόγραμμα,  και αναρτάται στον ιστότοπο 

www.healthvoucher.gr  και στους ιστότοπους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   και του Υπ. Υγείας για 

ενημέρωση των ωφελουμένων. 

2. Οι κάτοχοι Ε.Ε.Π. επιλέγουν οι ίδιοι  μεταξύ των ως άνω  α, β   παρόχων ή μονάδων  

υπηρεσιών υγείας (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή τον ιδιώτη ιατρό Π.Φ.Υ. )  στον οποίο 

προσέρχονται για να λάβουν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας ή  να υποβληθούν  στις 

διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες παραπέμπονται.  

3. Η δωρεάν πρόσβαση κάθε κατόχου   Ε.Ε.Π. στη λήψη ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας κατά το είδος και την επαναληπτικότητα, προσδιορίζεται από   τις εξατομικευμένες 

ανάγκες του ωφελούμενου και την σύμφωνη με αυτές ιατρική επιστημονική ένδειξη και την 

παραπομπή του ιατρού.   

4. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αμείβονται σύμφωνα με τις 

εγκεκριμένες επίσημες τιμές που εφαρμόζει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  όπως αυτές ισχύουν. 

 

Οι  Μονάδες Υγείας στον Δημόσιο Τομέα, δεν θα εισπράττουν από τους ωφελούμενους του 

Προγράμματος την αμοιβή (εξέταστρο των 5€) όπως ρυθμίζεται από τις υπ’ αριθμ. 

Α3γ/οικ/7829/Φ.15/91 (ΦΕΚ 514/β΄/11.7.91),  Υ4α/88426/15.1.2003 (ΦΕΚ 53/β΄/23.1.2003),  

Υ4α/οικ.165114/29.12.2010 (ΦΕΚ 2080/β΄/31.12.2010)  Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 

όπως τροποποιούνται και ισχύουν.  

 

5.Οι ιατρικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται με το παρόν συγχρηματοδοτούμενο 

Πρόγραμμα δεν προσμετρώνται στο όριο των 200 ή 150 μηνιαίων επισκέψεων  στους 

συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς (σύμφωνα με τον κανονισμό για ασφαλισμένους του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).  

6. Είναι υποχρεωτική η  χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών που συμβάλλουν  ως εργαλεία 

στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, αναγκαίων επίσης για την παρακολούθηση της 

εξυπηρέτησης των πολιτών :  

 Της εφαρμογής «ηλεκτρονική παραπομπή»  της ΗΔΙΚΑ, και  

 της εφαρμογής «e-ΔΑΠΥ» του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   για την παρακολούθηση των απαιτήσεων 

πληρωμών. 

http://www.healthvoucher.gr/
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Τους ως άνω όρους πρέπει να  ικανοποιούν οι συμβαλλόμενοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  ιδιώτες 

ιατροί, επαγγελματίες υγείας και  νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

 Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ιατρικούς 

ελέγχους, θα καταχωρούνται με την ισχύουσα κωδικοποίηση νόσων (ICD10).   

Η χρήση της εφαρμογής  www.healthvoucher.gr  είναι προαιρετική, απλή,  και χρήσιμη στους 

επαγγελματίες υγείας, μόνο στις περιπτώσεις που κατ΄ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος 

ανασφάλιστος πρέπει να εγγραφεί επί τόπου στο ιατρείο ή στο  Νοσοκομείο (π.χ.  επείγον 

περιστατικό). 

7. Πλέον των οριζόμενων στην παρούσα,  οι  δικαιούχοι – κάτοχοι του Ε.Ε.Π. έχουν δικαίωμα 

πρόσβασης στην  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  και  νοσηλεία σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις αποφάσεις με αριθμΥ4α/ΓΠ/οικ.48985/03.06.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1465), και   Γ.Π./ΟΙΚ. 

56432/28.06.2014  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1753) . Οι κάτοχοι του Ε.Ε.Π. αποκτούν από τον 

συνδυασμό των συγχρηματοδοτούμενων και μη συγχρηματοδοτούμενων πολιτικών καθολική 

κάλυψη και πρόσβαση  σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως να μην είχαν απολέσει την 

ασφαλιστική τους ικανότητα. 

8. Τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν όμοια για όλους τους  εγγεγραμμένους  

κατόχους  Ε.Ε.Π. από την  έναρξη του προγράμματος είτε  οι δικαιούχοι έχουν αποκτήσει το 

ΕΕΠ σε συνέχεια των κοινών αποφάσεων  με αριθμ. 654/12.8.2013 και με αριθμ. 

724/4.10.2013 ή το αποκτούν σε συνέχεια  της παρούσας. 

Τα  δικαιώματα των κατόχων Ε.Ε.Π. που έχουν εγγραφεί  στο πρόγραμμα  πριν την έκδοση 

της παρούσας εξομοιώνονται όπως στις παρ. 2  ως 8 του παρόντος άρθρου και 

επεκτείνονται σε διάρκεια μέχρι το τέλος του έργου όπως αυτό νοείται ως   περαίωση 

υλοποίησης  του φυσικού αντικειμένου  στην παρ.1  του παρόντος άρθρου.  

 

Άρθρο 7 

Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες ως  φυσικό αντικείμενο του Προγράμματος –

χρηματοδότηση- δαπάνες 

1. Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης αποτελεί ανάκτηση δικαιωμάτων πρόσβασης 

στην ΠΦΥ, που απώλεσαν οι πρώην άμεσα ασφαλισμένοι των ταμείων που 

ενσωματώνονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   και τα μέλη των οικογενειών τους σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις των άρθρων της παρούσας απόφασης. Οι δικαιούχοι ανακτούν την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχονται από τις δομές 

και τους επαγγελματίες υγείας του άρθρου 6 . 

http://www.healthvoucher.gr/
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2. Δικαιούχος της Πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας, εκπροσωπούμενο από τον Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας  με αρμόδια υπηρεσία την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής.  

3. Ο ΕΟΠΥΥ συμπράττει με το Υπουργείο Υγείας  για το  συγχρηματοδοτούμενο 

Πρόγραμμα  και συνδράμει τον  σκοπό του Υπουργείου να ανακτηθούν  δικαιώματα 

πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ για τους ασφαλισμένους στους φορείς  κοινωνικής 

ασφάλισης (των οποίων  οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν   στον Οργανισμό)  και έχουν απολέσει 

την  ασφαλιστική τους ικανότητα. 

4. Για κάθε  Ε.Ε.Π., προσδιορίζεται  σταθερό κόστος ανά ωφελούμενο για 

προσδιορισμένη χρονική διάρκεια.  Η τιμή μονάδας προσδιορίζεται με πραγματικά 

πρόσφατα στοιχεία (εξαμηνιαίου ή ετήσιου) μέσου κόστους των αντίστοιχα όμοιων  

υπηρεσιών ΠΦΥ που παρέχονται στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα στοιχεία  

διατίθενται από τον   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  στην ΕΥΕΤΥΚΑ,  προκειμένου να  καταρτισθούν τα   

τροποποιημένα τεχνικά δελτία πράξεων που αξιολογούνται και εγκρίνονται  αρμοδίως  από 

την  με αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης  ΕΥτΥΚΑ και  τον Γενικό Γραμματέα Υπ. 

Υγείας.    

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαμβάνει μέσω του «e-ΔΑΠΥ» τις απαιτήσεις πληρωμών και  εκκαθαρίζει 

τις απαιτήσεις   που θα του υποβληθούν από παρόχους υγείας  στο πλαίσιο της παρούσας, 

με την υποχρέωση να  διατηρεί τα στοιχεία σε διακριτό αρχείο.  

6. Στον ΕΟΠΥΥ  μεταβιβάζεται με αποφάσεις επιχορήγησης  το ως άνω μοναδιαίο 

προσδιορισμένο ποσό κόστους κατά ωφελούμενο.  Οι επιχορηγήσεις  θα εκτελούνται  

τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο του έργου, ιδίως σύμφωνα με τον διαπιστωμένο αριθμό 

ωφελουμένων (μοναδικά ΑΜΚΑ) που καταγράφονται στην εφαρμογή «ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση» της ΗΔΙΚΑ, και σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Αποφάσεων 

Ένταξης όπως τροποποιούνται και ισχύουν. 

7. Κατά τα ανωτέρω ως  φυσικό αντικείμενο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

νοείται ο αριθμός των ωφελουμένων που αποδεδειγμένα ανακτούν για ένα έτος δικαιώματα 

πρόσβασης στην υγεία και ειδικότερα μετά την εγγραφή και απόκτηση του Ε.Ε.Π., έχουν  

δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες Π.Φ.Υ., δηλ. επισκέπτονται ιδιώτη ιατρό ή τις 

περιλαμβανόμενες Μονάδες Υγείας στο ως άνω άρθρο 6,  και  επί πλέον έχουν 

παραπεμφθεί  για  προληπτικές ή διαγνωστικές εξετάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες τους και 

την ιατρική ένδειξη. Η καταχώριση από τον  ιατρό παραπομπής του ωφελούμενου 

(επαληθευόμενου μέσω του  ΑΜΚΑ και του συσχετιζόμενου αριθμ. πρωτ. ΕΕΠ) στην 

εφαρμογή «ηλεκτρονική συνταγογράφηση»  της Η.ΔΙ.Κ.Α. αποδεικνύει την ανάκτηση του 

δικαιώματος του ανασφαλίστου και την πρόσβασή του σε  δωρεάν υπηρεσίες.  
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8. Η ΗΔΙΚΑ  δύναται να λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων κατ έτος για την συμβολή της στους σκοπούς του έργου που υποστηρίζει από την 

έναρξή του (διάθεση δεδομένων της εφαρμογής «αναγγελία ασφαλισμένων» ή διασύνδεση 

με τις νέες υπηρεσίες  και την παροχή υπηρεσιών  helpdesk ), σύμφωνα με τις διατάξεις που 

διέπουν την λειτουργία της και  όπως ορίζεται στις Αποφάσεις Ένταξης  όπως αυτές 

τροποποιούνται και ισχύουν.  

9. Τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση  ισχύουν όμοια για τους ήδη κατόχους 

Ε.Ε.Π. και τους ήδη καταχωρισθέντες  ΑΜΚΑ κατόχων Ε.Ε.Π. στην «ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση», από την  έναρξη του προγράμματος.   

 

Άρθρο 8 

Γενικές Διατάξεις 

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 εκδίδονται  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. 

Το Έργο συνεργεί με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) για την Υγεία και τις 

εθνικές πολιτικές για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών  σε πολίτες που απώλεσαν την 

ασφαλιστική τους ικανότητα  και  διέπεται, κατά την διάρκειά του, από το πλαίσιο των 

διαρθρωτικών μεταβολών που υιοθετούνται  και των σχετικών οδηγιών που εκδίδονται  προς 

τους επαγγελματίες υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο πλαίσιο εφαρμογής του  

ΕΠΜ. 

Το πρόγραμμα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης συγχρηματοδοτείται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  και της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013   και ειδικότερα 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας, από τους άξονες «ΥΓΕΙΑ» 

του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ. 

Από την εν λόγω χρηματοδότηση πράξεων, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, 

δεν δύναται να παραχθούν έσοδα για τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση , και σύμφωνα 
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με την δέσμευση  κατά την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, (απαιτούμενος όρος από 

το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ). 

Με την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , παύει η ισχύς της υπ αριθμ. 724/4.10.2013 

Υπουργικής Απόφασης.                                                                  

  

                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

                                              ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ    ΒΟΡΙΔΗΣ  

 

                                                                            

 

 

 

 

 Εσωτερική διανομή: 

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο  Αναπληρωτή Υπουργού  

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα  Υπουργείου Υγείας 

-Γενικές   Δ/νσεις  

- ΕΥΕΤΥΚΑ 

- ΕΥΤΥΚΑ 
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