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                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        Αθήνα,  13-08-2015 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ                                                              Αριθ. Πρωτ.:   1530           
                                                                                                                    
Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη                                                                  
Τηλεφ.: 2131500761 
E mail: fdalaveri@moh.gov.gr  
 

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2030/4.12.2014 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 Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007), και ιδίως τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 14, 15, 18, 21, 22 και 26 αυτού, 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3840/31.3.2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) και 

όπως ισχύει. 

2. 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). 

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

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015(ΦΕΚ Α /152). 

4. 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. 

5. To N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/23-12/2014, τεύχος πρώτο), παρ. 10 του άρθρου 18, 

με τον οποίο η Ειδική Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

συγχωνεύτηκε σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. 
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6. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα του (ΦΕΚ Α΄ /98). 

7. To Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/28-08-2014, 

τεύχος πρώτο).  

8. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/2015). 

9. 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 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία − Πρόνοια 2000−2006» στην «Ειδική 

Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύουν,  σε 

εφαρμογή των άρθρων 16, 17 και 18 του Ν.4314/ 2014 για σύσταση   ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ 

ΔΟΜΗΣ  ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. 

10. 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). 

11. Τη με αριθ. πρωτ.14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 Υπουργική Απόφαση περί 

Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Την υπ’ αριθ. 2030/04-12-2014  Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «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». 

13. 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.  

14. 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 , όπως ισχύει. 

15. Τις υπ. αριθμ. 1561/2.4.2013, 1562/2.4.2013 και 1563/2.4.2013 Αποφάσεις 

Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» με αντίστοιχους κωδικούς MIS 441211, 441212 και 

441210, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013  

16. 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 αυτές 
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ομοίως τροποποιήθηκαν με τις υπ αριθμ. 5148/17-12-2014, 5149/17-12-2014 και 

5159/17-12-2014 Αποφάσεις και όπως ισχύουν, και την δυνατότητα 

χαρακτηρισμού ως τμηματοποιημένων των έργων αυτών.  

17. 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, όπως τελικά αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις στα 

είκοσι δύο εκατομμύρια ευρώ.  

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 εκ νέου προσδιορισμού των όρων και της διαδικασίας υλοποίησης 

του εν θέματι Προγράμματος για την εφαρμογή των τριών 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

22. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό 

πλέον της ήδη κατά τα ανωτέρω (αριθ.17) εγγεγραμμένης δαπάνης στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικούς Πράξεων Σ.Α. 2013ΣΕ09180030, 

Σ.Α. 2013ΣΕ09180031, Σ.Α. 2013ΣΕ09180032, και όπως αυτός διαμορφώθηκε από 

τις διαδικασίες εξυγίανσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-

2013  

Αποφασίζουμε 

 

Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 2030/4.12.2014 Υπουργικής Απόφασης 

αντικαθίστανται ως εξής:  
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« 6.1 Στον ΕΟΠΥΥ μεταβιβάζεται με αποφάσεις επιχορήγησης το μοναδιαίο προσδιορισμένο 

ποσό κόστους ανά ωφελούμενο, όπως προβλέπεται ότι καθορίζεται στην παράγραφο 4 του 

ιδίου άρθρου. Οι επιχορηγήσεις θα εκτελούνται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο του 

έργου, ιδίως σύμφωνα με τον διαπιστωμένο αριθμό ωφελουμένων (μοναδικά ΑΜΚΑ 

συσχετιζόμενα με αντίστοιχο αριθ. Πρωτ. ΕΕΠ) που καταγράφονται από το ιατρό που 

επισκέφτηκαν (ιδιώτη ιατρό ή ιατρό Μονάδων Υγείας κατά το άρθρο 6, εδάφια «1 και 2») ότι 

έλαβαν υπηρεσίες κατ ελάχιστον ως επίσκεψη-παραπομπή στην εφαρμογή «ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση» της ΗΔΙΚΑ. Η κατά τα ανωτέρω καταχώριση από τον ιατρό που 

επισκέφτηκαν, της παραπομπής του ωφελούμενου στην εφαρμογή «ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση» της Η.ΔΙ.Κ.Α. αποδεικνύει την ανάκτηση του δικαιώματος του 

ανασφαλίστου και την πρόσβασή του σε δωρεάν υπηρεσίες. Οι φορείς εφαρμογής τηρούν 

τους όρους της παρούσας και των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης του Προγράμματος, όπως 

τροποποιούνται και ισχύουν. 

6.2 Α) Σε περιπτώσεις που ανασφάλιστοι κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων έχουν λάβει υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ) στον Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο «1.α», από ιατρούς και 

επαγγελματίες υγείας ιδίως στα Τακτικά  Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) ή  στα Τμήματα Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ) και στα διαγνωστικά μέσα και εργαστήρια των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., 

πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Πρόγραμμα και παρέλειψαν την εγγραφή στην εφαρμογή 

www.healthvoucher.gr πριν λάβουν υπηρεσίες ή κατά τη διάρκεια, είναι δυνατή η εκ των 

υστέρων έκδοση και χρήση της αξίας του Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης.  

Β) Οι Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ μετά από την εκ των υστέρων έκδοση Εισιτηρίου Ελεύθερης 

Πρόσβασης: 

i. δύνανται να αιτούνται αποζημίωση της Μονάδας τους μέσω του ΕΟΠΥΥ ίσης με το 

κόστος υπηρεσιών που βεβαιώνουν οι ίδιες οι Μονάδες, προς την αρμόδια Δ/νση 

Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κατά άτομο ανάλογα με τις 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και οι οποίες αφορούν στις προβλεπόμενες κατά το 

άρθρο 6, εδάφιο «2» υπηρεσίες στην επιλέξιμη περίοδο του έργου. Η Δ/νση 

Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας αιτείται στη Μονάδα Εφαρμογής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Υγείας) την αποζημίωση της Μονάδας Υγείας κατά το ποσό που η Δ/νση 

αυτή βεβαιώνει ως προς τις υπηρεσίες και όπως επαληθεύει ως προς τους 

ωφελούμενους-δικαιούχους του προγράμματος η Μονάδα Εφαρμογής μέσω της 

εφαρμογής www.healthvoucher.gr. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ μεριμνά για την εγγραφή 

των ωφελούμενων (ΑΜΚΑ) στο πρόγραμμα Ε.Ε.Π. Ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνει την κατά 

ωφελούμενο επιχορήγηση του Προγράμματος που δικαιούται και αποδίδει στη 

Μονάδα Υγείας το ποσό που αναλογεί στις υπηρεσίες κατά ΑΜΚΑ, τα οποία 

επαληθεύει η Μονάδα Εφαρμογής ως δικαιούχους.  

ii. υποχρεούνται να απαλλάσσουν τους εγγραφόμενους κατά τα ανωτέρω εδάφια 6.2.Α 

και 6.2.Β από κάθε οφειλή βεβαιωμένη ή μη προς το Σύστημα Υγείας ή την αρμόδια 

ΔΟΥ, να τηρούν στο αρχείο τους την τεκμηρίωση αυτής της απαλλαγής και της 

παροχής υπηρεσιών με το αντιστοιχούν συνολικό κόστος.  

http://www.healthvoucher.gr/
http://www.healthvoucher.gr/
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iii. διατηρούν την ευθύνη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων κατά τα ανωτέρω εδάφια 

6.2.Α και 6.2.Β για την απαλλαγή οιασδήποτε οφειλής για τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες του προγράμματος  

iv. μεριμνούν ώστε να μην παράγονται έσοδα κατά το ανωτέρω εδάφιο 6.2.Β και ως εκ 

τούτου να μην επιτρέπεται οιαδήποτε συμμετοχή του ωφελούμενου στο κόστος 

υπηρεσιών που έλαβε σε μία ή περισσότερες επισκέψεις. 

Γ) Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνει την κατά ωφελούμενο επιχορήγηση του 

Προγράμματος που δικαιούται κατά το άρθρο 6.1 και 6.2.Β. 

Δ) Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ υποστηρίζει τις διαδικασίες μεταξύ των ΕΟΠΥΥ, Μονάδων Υγείας, 

ΗΔΙΚΑ ΑΕ και Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας. 

7. Κατά τα ανωτέρω ως φυσικό αντικείμενο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων νοείται ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων ωφελουμένων στο πρόγραμμα Ε.Ε.Π. που αποδεδειγμένα 

ανακτούν δικαιώματα πρόσβασης και λαμβάνουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

στο πλαίσιο του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ή 

Πρόγραμμα με το διακριτικό τίτλο «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher)».  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 2030/4.12.2014 (ΑΔΑ: 6ΝΒΖΘ-Κ9Κ) Απόφαση. 

 

 

                                

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 
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Εσωτερική διανομή:  

 Γραφείο Υπουργού  

 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας  

 Γενικές Δ/νσεις  

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Tομέα Υγείας, Μονάδα Β1 

 

Κοινοποίηση: 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

- Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας  

- Δ/νση ΠΦΥ κ εποπτείας ΕΟΠΥΥ  

 Στις 7 ΥΠΕ (για  αποστολή από τις ίδιες στις Νοσηλευτικές Μονάδες της περιοχής ευθύνης 

τους)  

 ΕΟΠΥΥ 
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