
Εφημερίες Τμημάτων Νοσοκομείων 
 Εφημερίες Προσωπικού  

 
«Εφημερία» είναι η πέραν του τακτικού ωραρίου 

χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός έχει 
την υποχρέωση να ανταποκριθεί στην ανάγκη 
παροχής υπηρεσιών υγείας  

• Ορισμός μονάδων υγείας που εφημερεύουν και 
διάκριση σε γεωγραφικές περιοχές 

• Προσωπικό που εφημερεύει 
• Τύποι εφημεριών  
• Διαδικασίες που ακολουθούνται από την έγκριση 

μέχρι την πληρωμή τους 
 



 
Ορισμός μονάδων υγείας που εφημερεύουν και 

διάκριση σε γεωγραφικές περιοχές 
 

• Η κατάρτιση, παρακολούθηση και ο 
συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των 
νοσοκομείων καθώς και η επιμέλεια 
κοινοποίησης τους στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο είναι αρμοδιότητα του 
αυτοτελούς τμήματος επιχειρήσεων υγείας του 
ΕΚΑΒ (ν. 4633/2019) 

• Η επικράτεια διαιρείται σε τρεις ζώνες (Α, Β και 
Γ) που αντιστοιχούν σε ορισμένο αριθμό 
εφημεριών ανά ειδικότητα και βαθμό 



Προσωπικό 

• Ιατρικό προσωπικό (ειδικευμένοι και 
ειδικευόμενοι) 

• Φαρμακοποιοί 

• Βιολόγοι  

• Ψυχολόγοι 

• Ακτινοφυσικοί 

Το λοιπό προσωπικό αμείβεται για υπερωριακή 
απασχόληση, νυχτερινά και αργίες 

Νοσηλευτής εφημερίας 



Τύποι εφημεριών  
 • Ενεργής: Ως ενεργή εφημερία λογίζεται η χρονική περίοδος μετά 

το πέρας του τακτικού ωραρίου κατά την οποία ο ιατρός 
υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο εργασίας και παρέχει ή είναι 
διαθέσιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του, εφόσον παραστεί 
ανάγκη (οι ειδικευόμενοι γιατροί μόνο ενεργείς εφημερίες) 

• Μεικτή: μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου ενεργό 5ωρο και στη 
συνέχεια εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση 16ώρου  

• Ετοιμότητας: το προσωπικό που συμμετέχει σε εφημερία 
ετοιμότητας βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και υποχρεούται 
να προσέρχεται στο νοσοκομείο όταν και όσες φορές κληθεί για 
παροχή υπηρεσιών  

 Οι αμοιβές που λαμβάνει το προσωπικό σχετίζεται με τον τύπο της 
εφημερίας και το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των ιατρών, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από εφημερίες δεν 
μπορεί να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους 
θέσης  

 
  



• Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, 
συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή 
8.00-15.00. 

• Καθιερώνεται, κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας, η μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνεχής εργασία με παρουσία 
στο χώρο εργασίας.  

• Εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας <48 ώρες 
• Η συμμετοχή στις εφημερίες είναι υποχρεωτική 
• Ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, 

νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό, σε εργάσιμη ημέρα, 
εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της 
μιας εβδομάδας 

• Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται και εξειδικεύεται ο 
αριθμός των ιατρών και των λοιπών επαγγελματιών, που 
συμμετέχουν στις εφημερίες, καθώς και η κατανομή των 
εφημεριών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υγειονομικής 
περιφέρειας, νοσοκομείου ή μονάδας Π.Φ.Υ.. 

Νόμος 4498/2017 
 



Διαδικασίες που ακολουθούνται από 
την έγκριση μέχρι την πληρωμή τους 

 
• Υπουργείο Οικονομικών  

• Υπουργείο Υγείας 

• Υγειονομικές Περιφέρειες 

• Νοσοκομεία 

• Ελεγκτικό Συνέδριο  

• Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

• ΗΔΙΚΑ  



Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
 
 



 
•Στον οργανισμό κάθε νοσοκομείου με δυναμικότητα πάνω 
από 200 κλίνες συνιστάται υποχρεωτικά αυτοτελές Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με ειδική στελέχωση και 
εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
επειγόντων περιστατικών (ν. 2889/2001). 
•Έχουν εκδοθεί τρείς (3) Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες 
καθορίζεται με λεπτομέρειες ο τρόπος οργάνωσης και 
λειτουργίας του ΤΕΠ  
•Σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου συγκροτείται Επιτροπή 
Εκτίμησης Εφημερίας αποτελούμενη από μέλος της 
Διοίκησης καθώς επίσης ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό 



ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Επείγουσα προ-νοσοκομειακή 

Φροντίδα  

Το ΤΕΠ είναι ο  Συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών  του 

ΕΣΥ 

Ελέγχει και ελέγχεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  

στην αντιμετώπιση του ιατρικού επείγοντος 

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Εργαστήρια Ανταπόκριση  

των κλινικών 

Ετοιμότητα  

των χειρουργείων 

Διαθεσιμότητα 

των κλινών ΜΕΘ  



Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις του ΤΕΠ 

 
• Υποδοχή όλων των ειδών των επειγόντων 

 
• Διαλογή (Triage) των περιστατικών 

 
• Πρωτοβάθμια εκτίμηση και αντιμετώπιση κάθε είδους ιατρικού  
 επείγοντος  

 
• Λεπτομερής (Δευτεροβάθμια) εκτίμηση και διερεύνηση 

 
• Επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση και παρακολούθηση 

 
• Εξιτήριο με οδηγίες ή μεταφορά του ασθενούς στον χώρο οριστικής  
 θεραπείας ή ασφαλής διακομιδή του ασθενούς σε άλλο υγειονομικό 

σχηματισμό.       
                         
        



• Ο ασθενής φθάνει στο χώρο υποδοχής του Τμήματος των 
Επειγόντων Περιστατικών. 

• Εκεί τον υποδέχεται η ομάδα που κάνει τη αξιολόγηση των 
περιστατικών με βάση τη βαρύτητά τους (triage). Η ομάδα που κάνει 
το triage αποτελείται από γιατρό και έμπειρο νοσηλευτή 
(νοσηλευτής Διαλογής) και βασικός στόχος τους είναι η καταγραφή 
και αξιολόγηση της βαρύτητας του κάθε περιστατικού βάσει της 
σοβαρότητας της νόσου ή του τραύματος και ανάλογα με την 
κατηγορία καθορίζεται πόσο επείγον είναι το κάθε περιστατικό, το 
χρόνο στον οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί και σε ποιο ιατρείο του 
Τ.Ε.Π. θα οδηγηθεί.  

• Ο ασθενής λαμβάνει αριθμό προτεραιότητας για το αντίστοιχο 
ιατρείο.  

• Ο/Η γιατρός μετά από την πρώτη εξέταση εάν και εφόσον κρίνει ότι 
απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις, συντάσσει το παραπεμπτικό 
εξετάσεων αναγράφοντας τα στοιχεία του ασθενή (ονοματεπώνυμο, 
Α.Μ. κ.λπ.). 

• Στη συνέχεια αποστέλλεται το χειρόγραφο παραπεμπτικό (μέσω του 
ασθενή ή του συνοδού ή του προσωπικού του Νοσοκομείου) στο 
Γραφείο Κίνησης, πραγματοποιείται ηλεκτρονική καταχώρηση του 
περιστατικού και των εξετάσεων που έχουν ζητηθεί από τον ιατρό. 



• Εκδίδεται σχετικό παραπεμπτικό από το σύστημα και 
κατόπιν αποστέλλεται το παραπεμπτικό και το δείγμα στο 
αντίστοιχο εργαστήριο 
 

• Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον ιατρό και βάσει 
αυτών:  
– Ο ασθενής διέρχεται από το Γραφείο Κίνησης, εάν φέρει 

συνταγογράφηση, παραπεμπτικά εξετάσεων, αναρρωτική 
άδεια κ.ά. (για τις απαραίτητες σφραγίδες), και εξέρχεται του 
Νοσοκομείου είτε 

– Ο ασθενής οδηγείται σε άλλο ιατρείο για εξέταση είτε 
– Ο ασθενής διακομίζεται σε άλλο εφημερεύον Νοσοκομείο. 

Συμπληρώνεται από τον ιατρό χειρόγραφο έντυπο 
ενημέρωσης του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του ασθενούς, το 
οποίο εν συνεχεία αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 
ΕΚΑΒ από το Γραφείο Κίνησης.  

– Ο ασθενής εισάγεται στο Νοσοκομείο 



• Ο ασθενής προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και 
επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής του γιατρού (από 
την εξέταση στα ΤΕΠ) με το ονοματεπώνυμο του 
ασθενούς, την ημερομηνία εισαγωγής, το ICD-10 
εισόδου καθώς και την κλινική εισαγωγής.  

• Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης 
(ύπαρξη εισαγωγής με τα στοιχεία του ασθενή), ο 
υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης ενημερώνει το 
σύστημα ότι ο ασθενής προσήλθε για την εισαγωγή 
καταχωρώντας αυτήν ηλεκτρονικά με τα απαιτούμενα 
ή διαθέσιμα στοιχεία (δημογραφικά στοιχεία, ΑΜΚΑ, 
ΑΔΤ, ICD-10 εισόδου, θεράπων ιατρός κλπ). 

•  Εκτυπώνονται δύο (2) αντίγραφα του εισιτηρίου. Το 
πρώτο αντίγραφο του εισιτηρίου αποστέλλεται στην 
αντίστοιχη κλινική για να τοποθετηθεί στο φάκελο του 
ασθενούς. Το δεύτερο αντίγραφο εισιτηρίου 
αρχειοθετείται στο Γραφείο Κίνησης. 
 



Κρίσιμοι χρόνοι για τους ασθενείς 

• Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση του 
ασθενούς από το σημείο που βρίσκεται μέχρι 
το ΤΕΠ 

• Αναμονή στο ΤΕΠ μέχρι την είσοδο του 
ασθενούς στο ιατρείο 

• Εντολή για διενέργεια εξετάσεων και έκδοση 
αποτελεσμάτων  

• Λήψη απόφασης για την εισαγωγή σε τμήμα 

• Μεταφορά στο τμήμα  



Αποτίμηση Εφημερίας 
Ημερομηνία:        ..  / ..   / 2020    

ΤΜΗΜΑ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΩΡΕΣ ΕΦΗΜ.: 
08:00-
20:00       

20:00
-

08:00       

08:00 
- 

08:00       
  08:00 
- 23:00       

  
ΔΥΝΑΜΗ 
ΚΛΙΝΩΝ  

ΚΕΝΕΣ 
ΚΛΙΝΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙ
Α 

ΔΥΝΑΜΗ 
ΚΛΙΝΩΝ  

ΚΕΝΕΣ 
ΚΛΙΝΕΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚ
ΕΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙ
Α 

ΔΥΝΑΜΗ 
ΚΛΙΝΩΝ  

ΚΕΝΕΣ 
ΚΛΙΝΕΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚ
ΕΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙ
Α 

ΔΥΝΑΜΗ 
ΚΛΙΝΩΝ  

ΚΕΝΕΣ 
ΚΛΙΝΕΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚ
ΕΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙ
Α 

08:001 34 16     36 26     40 23     23 12     

14:00 2   13       26       23       11     

21:003   2       26       19       8     

23:004           27       16       8     

06:005           17       9       6     

08:006           17       9       6     

Εξετασθέντες 67       45       74       40       

Εισαγωγές 16       18       16       
7→1 

(ΜΕΘ/ΕΜΦ)       

Μέσος Χρόνος   

Αναμονής 
Εξέτασης 

                              

  
Εισαγωγής 

                              

Τρόπος μετακ. Φ  40                             

  Κ 50                             

                                  

Περιγραφή προβλημάτων σχετικά με: Επιστασία  (ασφάλεια, καθαριότητα, ιματισμός ): 
Περιγραφή προβλημάτων σχετικά με: Ασθενοφόρα, Οδηγούς: 

Περιγραφή προβλημάτων σχετικά με θέματα Τεχνική υπηρεσία: 

Το ασανσέρ του ......... παρουσίασε βλάβη  στις 23.45  και κλήθηκε ο τεχνικός της εταιρείας για να το επισκευάσει. Η βλάβη αποκαταστάθηκε στι 1.12. Το μηχάνημα ......... του Βιοχημικού Εργαστηρίου  

                                  

Άλλα προβλήματα:                                 



Καθολική υγειονομική κάλυψη του 
πληθυσμού 



• Καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας -προαγωγής, 
πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης. 

•  Οικονομική προστασία των χρηστών 
υπηρεσιών (περιλαμβάνει προοδευτική 
εξάλειψη των ιδίων πληρωμών στο 
σημείο παροχής υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων και  των άτυπων 
πληρωμών) 

•  Συντονισμός από το Υπουργείο Υγείας. 
  

 



• Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ 
Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται το δικαίωμα 
ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές 
υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους 
και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

• Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω 
θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος 
ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων 
Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή 
Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο 
σύστημα υγείας.  

• Η υγειονομική κάλυψη περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, 
διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.  

 

http://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10014
http://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013
http://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013
http://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013
http://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013
http://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013
http://www.moh.gov.gr/articles/health/articles/health/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twn-anasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias?fdl=10013


Τι δικαιούται ο ανασφάλιστος; 
  Ό,τι ακριβώς δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι από τις 

δημόσιες δομές παροχής υγείας. 
- Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής 
υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία. 

- Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων 
-  Διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων (τακτικών και 

έκτακτων) 
- Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) 
οδοντιατρική περίθαλψη 
- Παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού 

τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία 
χωρίς καμία χρέωση 

 



- Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά και 
τα δημόσια φαρμακεία. Σημαντικό τμήμα του 
ανασφάλιστου πληθυσμού δικαιούται μηδενική 
συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή. 

- Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, 
ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής. 

 - Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων 
υλικών 

Τι δικαιούται ο ανασφάλιστος; 
 



Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των παροχών και με ποιον 
τρόπο;  

 • Έλληνες πολίτες ή όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, 
απευθύνονται σε όλες τις δημόσιες δομές με το ΑΜΚΑ. 

• Όσοι δεν μένουν νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκουν σε 
κάποια ευάλωτη ομάδα που χρήζει άμεσης υγειονομικής 
κάλυψης (έγκυες, παιδιά, χρόνιοι, ανάπηροι, ψυχικά 
ασθενείς, κτλ) δικαιούνται την Κάρτα Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχεις 
πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Μέχρι να ξεκινήσει 
να εκδίδεται  η ΚΥΠΑ δικαιούσαι όλων των νοσηλευτικών 
και διαγνωστικών παροχών από τα δημόσια νοσοκομεία. 

• Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, 
εξακολουθούν να δικαιούνται πρόσβασης στα Τμήματα 
Επειγόντων Περιστατικών 
 



Ποιους αφορούν; 

• 2.5 εκατομμύρια ανασφάλιστων πολιτών 

• Όσους λόγω κρίσης έχασαν την ασφάλισή τους, 
ακόμα και αν έχουν χρέη στους ασφαλιστικούς 
τους φορείς 

• Όσους διαμένουν νόμιμα στη χώρα 

• Όσους δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα 
διαμονής, αλλά χρήζουν άμεσης υγειονομικής 
περίθαλψης ως μέλη ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων (π.χ. ανήλικοι, έγκυες, άτομα με 
αναπηρία, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι κλπ.) 

 



• Δεν επιβαρύνονται οικονομικά για το σύνολο των 
νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων που 
προβλέπονται στη ρύθμιση και πραγματοποιούνται σε 
δημόσιες δομές. 

• Δεν επιβαρύνονται οικονομικά αν εξαιρούνται των 
συμμετοχών λόγω ειδικότερων διατάξεων 

• Δεν επιβαρύνονται οικονομικά για 
εξωνοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς και 
πρόληψη 

• Υποχρεούνται στις ίδιες συμμετοχές που έχουν και οι 
ασφαλισμένοι στη φαρμακευτική δαπάνη, εκτός αν 
εμπίπτουν στις εισοδηματικές, κλινικές και κοινωνικές 
εξαιρέσεις της ΚΥΑ, οπότε και πάλι έχουν μηδενική 
συμμετοχή. 
 



Συγκεκριμένα, δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής οι 
παρακάτω κατηγορίες: 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ          
ΟΡΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ     
ΟΡΙΟ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΑ 2400 150.000 7.200 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ή 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ 3.600 165.000 10.800 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ή 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΔΥΟ 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 4.200 180.000 12.600 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ή 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑ 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 4.800 195.000 14.400 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ή 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 5.400 210.000 16.200 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ή 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ 

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 6.000 225.000 18.000 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ή 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΞΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ 

ΜΕΛΗ 6.600 240.000 19.800 



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡ.8 ΤΟΥ Α.6 ΤΗΣ ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 

• Ανήλικοι έως 18 ετών 
• Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των 

εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 
• Οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα 

αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των 
εταιρειών ανηλίκων 

• Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι 
πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και τα μέλη 
των οικογενειών τους. 

• Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για 
ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των 
οικογενειών τους 

• Θύματα εγκλημάτων trafficking 
•  Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 



Προμήθεια φαρμάκων ανασφάλιστων 
 

• Από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία 
• Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα, για τους δικαιούχους 

μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής 
(πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικά αδύναμου ή 
ανασφάλιστου, ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά 
κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων), παρέχονται 
εκτός από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά 
φαρμακεία συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι λοιποί δικαιούχοι 
προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα από τα ιδιωτικά 
φαρμακεία.  

• Τα  Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά 
εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους 
ασφαλισμένους. 

• Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα παρέχονται τόσο από τα 
νοσοκομεία όσο και από τα Φαρμακεία και τα σημεία διανομής 
του ΕΟΠΥΥ 
 



Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτριών/ών 
Υπηρεσιών Υγείας 

• Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας οργανώνεται και 
λειτουργεί αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων 
Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Υγείας».  

• Το Γραφείο επικουρείται ουσιαστικά, επικοινωνεί και 
συνεργάζεται συστηματικά με κάθε υπηρεσία του 
νοσοκομείου και ειδικά με το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών και το Γραφείο Κίνησης, καθώς και με τις 
Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), την Υπηρεσία 
Προστασίας Δικαιωμάτων του Υπουργείου Υγείας, την 
Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των 
Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Υγείας και τις Επιτροπές Ελέγχου 
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτριών/ών 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς αποτελεί οργανική 
μονάδα του νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί. 
 



• Η διασύνδεση αυτή οφείλει να διευκολύνεται από κάθε άλλη 
υπηρεσία του νοσοκομείου και από το προσωπικό της, με την 
αρωγή και υπό την εποπτεία του/της Αναπληρωτή/τριας 
Διοικητή/τριας του νοσοκομείου. Επιπλέον τα γραφεία 
διασυνδέονται, επικουρούνται και συνεργάζονται, όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, με τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική 
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική 
Επιτροπή Βιοηθικής 

• Το «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτριών/ών Υπηρεσιών 
Υγείας» σε συνεργασία με κάθε αντίστοιχη υπηρεσία και φορέα, 
μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματα τους 
κατά τη λήψη ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας, 
παρακολουθεί και παρεμβαίνει για τη διασφάλιση της 
προστασίας τους. 
 
 



Ενδεικτικά, το «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων 
Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Υγείας» σε συνεργασία με το Τμήμα 
Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, 

καθώς και τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα, όπως ορίζονται από 
τις οργανικές διατάξεις κάθε νοσοκομείου, μεριμνούν για: 

 
α. την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες 
και τα δικαιώματα των ληπτριών/ών υπηρεσιών υγείας, 
β. την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των 
οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και 
φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή 
διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα 
γραφεία κίνησης των νοσοκομείων, 
γ. την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτριών/ών εντός 
του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, 



δ. τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. 
Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να 
προωθούνται οι καλές πρακτικές. Οι καταγγελίες, τα παράπονα 
και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτριών/ών υπηρεσιών υγείας 
υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στα γραφεία, 
όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεομοιοτυπίας, 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 

ε. τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, 
στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την 
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωμάτων του 
Υπουργείου Υγείας, τις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και σε 
κάθε σχετική ελεγκτική αρχή. 

στ. την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για 
την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την 
ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτριών/ών υπηρεσιών υγείας. 

ζ. την ενημέρωση του προσωπικού των νοσοκομείων σχετικά με τις 
ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την 
ιατρική δεοντολογία. 
 



• Το προσωπικό το οποίο στελεχώνει το «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων 
Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Υγείας» υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία, 
και να προβαίνει σε στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των θεμάτων που 
προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, έτσι ώστε να συντάσσονται εξαμηνιαίες 
εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες υποβάλλονται στην Διοίκηση του 
νοσοκομείου, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή 
Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων 
των Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και στις ΥΠΕ.  

• Το «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Υγείας» 
μεριμνά για την επιμέλεια και διανομή εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού στο 
οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα του ασθενή, σύμφωνα με την υφιστάμενη 
ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Στο υλικό ενδεικτικά 
αναγράφονται με εύληπτο τρόπο: 

• α. τα δικαιώματα των ασθενών,  
• β. το προστατευτικό τους πλαίσιο,  
• γ. οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τα νοσοκομεία και οι δικαιούχοι 

αυτών, 
• γ. σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα Τμήματα του νοσοκομείου,  
• δ. χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail),  
• ε. κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου και ωράριο λειτουργίας των 

υπηρεσιών και των επισκέψεων,  
• στ. οδηγίες υποβολής παραπόνων και καταγγελιών.  

 
 



• Ειδικότερα, αναφορικά με τα παράπονα και τις καταγγελίες, 
οφείλουν να καταγράφονται από το γραφείο τα στοιχεία του 
ασθενούς, ημερομηνία εισόδου – εξόδου του, τα σημεία 
επαφής του με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου (Τμήματα), 
καθώς και κάθε είδους λεπτομέρεια που θα διευκολύνει την 
παρακολούθηση της καταγγελίας, την επιβεβαίωση των 
περιστατικών, την παρέμβαση του γραφείου, τη λήψη 
γενικότερων βελτιωτικών μέτρων και την αρχειοθέτηση της 
καταγγελίας, με σκοπό την συμπερίληψη της στις εκθέσεις 
που συντάσσει το γραφείο. 

• Επιπλέον με ευθύνη του Γραφείου το προσωπικό του 
νοσοκομείου, νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό, 
ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συστηματικά και περιοδικά 
για τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματα των ληπτριών/ών 
υπηρεσιών υγείας και τις ορθές πρακτικές προσέγγισης τους. 
Η ενημέρωση και εκπαίδευση πραγματοποιείται ενδεικτικά 
με τη διανομή αντίστοιχου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, 
τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και 
εκδηλώσεων. 

  
 



 
 Δικαιώματα των Ληπτριών/ών Υπηρεσιών Υγείας  

 
 
 
 
 
 

• Σε συμφωνία με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο τα 
«Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτριών/ών Υπηρεσιών 
Υγείας» σκοπεύουν ιδιαίτερα στη διασφάλιση και την προαγωγή: 

α. των έγκαιρων, ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας 
ανάλογων με τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος παροχής 
υπηρεσιών υγείας, 

β. της καθολικής κάλυψης των ασθενών, σύμφωνα με το νόμο, το 
πλαίσιο και τους όρους που θέτει, 

γ. της παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του, 

δ. του δικαιώματος λήψης υπηρεσιών πρόληψης, οι οποίες 
βελτιώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής και εμποδίζουν 
την εμφάνιση ασθενειών, 

ε. της πρόσβασης σε ασφαλείς καινοτόμες διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, ανάλογα 
με τις δυνατότητες του συστήματος, 



στ. της κατά το δυνατόν αποφυγής του πόνου και της 
ταλαιπωρίας σε κάθε στάδιο της εξέτασης, διάγνωσης, 
θεραπείας και νοσηλείας, 

ζ. του σεβασμού στην αξιοπρέπεια, τις ιδιαίτερες ανάγκες και 
την προσωπικότητα των ληπτριών/ών υπηρεσιών υγείας, 

η. της παροχής υπηρεσιών υγείας με βάση τα ιατρικά, 
επιστημονικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, στη βάση της 
ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, 
χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών 
καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας 
ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 
κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 
χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της 
ασθένειας και την κατάστασης της υγείας της/ου λήπτριας/η, 
 



Διασυνοριακή Υγεία 



Η Διασυνοριακή Πολιτική του τομέα Υγείας (Διασυνοριακή – 
Διακρατική Συνεργασία Υγείας) 

 •  Οι πολιτικές και τα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνδέονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους λόγω διαφόρων 
παραγόντων όπως είναι η δυνατότητα των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ένωση, η δυνατότητα των 
επαγγελματιών του κλάδου της υγείας να εργάζονται σε διάφορες χώρες 
της Ένωσης, οι υψηλότερες προσδοκίες για υγειονομική περίθαλψη, αλλά 
και οι νέες εξελίξεις στις τεχνολογίες υγείας. 

•  Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας συνεργάζεται με όμορες χώρες 
για την προώθηση δράσεων διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών υγείας, 
ενίσχυσης των υπαρχόντων αλλά και ανάπτυξης δομών παροχής υγείας 
σε ακριτικές περιοχές που παρουσιάζονται ακάλυπτες ανάγκες, 
αντιμετωπίζουν ισχυρές προκλήσεις και σοβαρά προβλήματα. Τέτοιες 
περιοχές είναι οι δυσπρόσιτες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της 
χώρας. 

•  Ανάπτυξη κέντρων υποστήριξης / αναφοράς (για παράγοντες κινδύνου 
της δημόσιας υγείας, σπάνια νοσήματα, δωρεά οργάνων κ.α.), καθώς και 
σχέδια διασυνοριακής δράσης στους τομείς της συνεργασίας για την 
παροχή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στο τομέα της υγείας 
 



Διασυνοριακή Υγεία 
«διευκόλυνση της πρόσβασης σε ασφαλή και ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης κινητικότητας των ασθενών 
σύμφωνα με τις αρχές που έχει καθιερώσει το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο».  
Συνεπώς τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για την 
προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας  στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης.  
Παραμένει όμως στην αρμοδιότητα τους ο καθορισμός των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την υγεία και 
σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης 
και ιατρικής φροντίδας 



Ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα δικαιούται να επιλέγει, 
ειδικώς, εάν δεν τον καλύπτει επαρκώς το σύστημα υγείας της 
χώρας του, σε ποια χώρα της ΕΕ θεωρεί ότι είναι καλύτερο για 
τον ίδιο να τύχει θεραπείας.  
Η επιλογή ανήκει στον ασθενή, και πρόθεση είναι η μείωση 
των αιτήσεων για έγκριση στο δικό του εθνικό σύστημα 
υγείας. Θα δικαιούται ποσό επιστροφής χρημάτων όσο 
προβλέπει για την εν λόγω θεραπεία το εθνικό του σύστημα 
υγείας.  
Εάν πληρώσει επιπρόσθετα χρήματα, θα βαραίνουν τον ίδιο 
τον ασθενή. Όμως, στην περίπτωση κατά την οποία τα 
χρήματα της θεραπείας στην αλλοδαπή θα είναι λιγότερα 
από αυτά που προβλέπει το εθνικό σύστημα υγείας, τότε ο 
ασθενής θα μπορεί να τύχει μεταθεραπευτικής αγωγής μέχρι 
του ποσού εκείνου που προβλέπει για τη θεραπεία του το 
εθνικό του σύστημα υγείας.  



• Παροχή της υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα 
με σαφή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας 

• Παρακολούθηση της τήρησης στην πράξη των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Λήψη 
μέτρων αποκατάστασης όταν δεν τηρούνται τα 
κατάλληλα πρότυπα 

• Δυνατότητα κινητικότητας του φακέλου 
ασθενούς – ηλεκτρονικός φάκελος διασύνδεση 
με άλλα συστήματα υγείας 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις 



• Απρόσκοπτη διακίνηση των ιατρικών 
δεδομένων ασθενούς μεταξύ κρατών – μελών 
με ταυτόχρονη διαφύλαξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του ασθενούς (προσωπικά 
δεδομένα) 

• Κωδικογραφήσεις φαρμάκων ασθενειών με 
σκοπό την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των 
διαφορετικών συστημάτων υγείας 

• Ενιαίους κανονισμούς παροχών υγείας 
(δημόσιο και ιδιωτικό) στο νέο περιβάλλον 
που διαμορφώνεται. 

 



Οι υποχρεώσεις για κάθε χώρα είναι: 
Δημιουργία Εθνικού Σημείου Επαφής (ενός ή και 
περισσοτέρων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από το 
κράτος μέλος) με σκοπό την ενημέρωση- πληροφόρηση  
των πολιτών για τις παροχές υγείας στα άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Το ΕΣΕ θα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 
δικτύου αναφοράς. Ειδικότερα μέσω του ΕΣΕ θα πρέπει 
να παρέχονται πληροφορίες στους προσερχόμενους από 
τη χώρα ασθενείς αναφορικά με: 
-Τα συστήματα παροχών υπηρεσιών υγείας που 
λειτουργούν στα κράτη μέλη της ΕΕ 
-Το κόστος της παροχής υπηρεσιών υγείας 
-Την δυνατότητα χρήσης της οδηγίας από τον ασθενή  
και την διαδικασία που απαιτείται  
-Την διασύνδεση με τα ασφαλιστικά ταμεία  
 



Αντιστοίχως στους προερχόμενους από άλλα κράτη – μέλη της 
ΕΕ ασθενείς θα πρέπει να παρέχεται μέσω του ΕΣΕ 

πληροφορία σχετικώς με: 
 

– Τα σύστημα παροχών υπηρεσιών υγείας που λειτουργεί 
στη χώρα μας 

– Το κόστος της παροχής υπηρεσιών υγείας 
– Την δυνατότητα χρήσης της οδηγίας από τον ασθενή  και 

την διαδικασία που απαιτείται  
• Δημιουργία διοικητικού, θεσμικού, λογιστικού πλαισίου για 

την εισαγωγή των παραμέτρων της οδηγίας (διαδικασίες 
λογιστικής τακτοποίησης μέσω των ταμείων ασφάλισης, 
τιμολόγησης υπηρεσιών, αποπληρωμές, εξαιρέσεις από το 
πλαίσιο για την παροχή περίθαλψης, διαχείριση καταγγελιών 
κλπ) 

• Διασύνδεση με τα προτεινόμενα Ευρωπαϊκά δίκτυα της 
οδηγίας που θα έχουν σχέση με τη διασυνοριακή υγεία,  
συντήρηση και εκσυγχρονισμός τους 

 



ΑΣΘΕΝΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΤΙΜΕΣ 

       
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
   

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ιατρικός τουρισμός 



ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

• Ως πολύπλοκη νόσος ή πάθηση νοείται η συγκεκριμένη νόσος ή 
πάθηση που συνδυάζει αριθμό παραγόντων, συμπτωμάτων ή 
σημείων, η οποία απαιτεί πολυεπιστημονική προσέγγιση και καλά 
σχεδιασμένη οργάνωση των υπηρεσιών μέσα στον χρόνο διότι 
συνεπάγεται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
μεγάλο αριθμό πιθανών διαγνώσεων ή δυνατοτήτων διαχείρισης 
και συννοσηρότητα, δύσκολη ερμηνεία των δεδομένων των 
κλινικών και διαγνωστικών ευρημάτων, μεγάλο κίνδυνο 
επιπλοκών και αυξημένη θνησιμότητα που συνδέονται είτε με το 
πρόβλημα είτε με τη διαγνωστική διαδικασία είτε με τη 
διαχείριση του προβλήματος 

• Σπάνια νόσος: είναι οι νόσος η οποία εμφανίζει όριο 
επιπολασμού που δεν υπερβαίνει τις πέντε περιπτώσεις ανά 
10.000 άτομα. 



• Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων 
νοσημάτων: δημόσια μονάδα παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης που κατέχει υψηλή τεχνογνωσία και 
εμπειρογνωμοσύνη στο πεδίο δράσης της για την παροχή 
ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας διάγνωσης και 
φροντίδας υγείας, σε ασθενείς που πάσχουν από 
ασθένειες οι οποίες  απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση 
τεχνικών και τεχνολογικών πόρων, γνώσης και εμπειρίας  
λόγω του χαμηλού επιπολασμού της νόσου, της 
πολυπλοκότητας  της διάγνωσης ή της θεραπείας ή / και 
του υψηλού κόστους και είναι ικανή να προσφέρει επίσης 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιστημονική έρευνα στα 
αντίστοιχα ιατρικά πεδία. 

 
 



ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

   Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

• Η δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
κέντρων εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης των κ-μ προβλέπεται στο 
άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 

•  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει τα κριτήρια και 
την διαδικασία για την ίδρυση των δικτύων και την 
ένταξη των παρόχων σε αυτά με δύο Αποφάσεις της, 
που εξέδωσε το Μάρτιο του 2014 

 



Κάθε δίκτυο πρέπει 

• Να παρέχει πολύ εξειδικευμένη υγειονομική 
περίθαλψη για σπάνιες ή πολύπλοκες νόσους ή 
παθήσεις χαμηλού επιπολασμού 

• Να έχει σαφή δομή διοίκησης και συντονισμού 

Με τους αντιπροσώπους των μελών του  

Το ΔΣ του δικτύου  

Το συντονιστή του δικτύου ο οποίος θα 
προεδρεύει στο ΔΣ και θα εκπροσωπεί το δίκτυο 



Οι 6 απαιτήσεις για την έγκριση των δικτύων είναι: 
 

1. να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη για τη 
διάγνωση, παρακολούθηση και διαχείριση ασθενών  

2. να ακολουθούν προεπιστημονική προσέγγιση 
3. να παρέχουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και να 

έχουν την ικανότητα παροχής κατευθυντήριων γραμμών 
για ορθές πρακτικές και υλοποίησης μετρήσεων των 
αποτελεσμάτων και ελέγχων ποιότητας 

4. να συμβάλλουν στην έρευνα 
5. να οργανώνουν δραστηριότητες διδασκαλίας και 

κατάρτισης και τέλος 
6. να συνεργάζονται με άλλα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης 

και δίκτυα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
 



Ο πάροχοι λοιπόν πρέπει: 
 

1. να διασφαλίζουν ότι η περίθαλψη έχει ως επίκεντρο τον ασθενή 
(σεβασμός των δικαιωμάτων των ασθενών, σαφή ενημέρωση, 
προστασία των προσωπικών δεδομένων κλπ) 

2. να διαθέτουν καλή οργάνωση, διαχείριση και επιχειρηματική συνέχεια 
(ικανότητα διαχείρισης των διασυνοριακών ασθενών, διαφάνεια των 
τιμολογίων κλπ) 

3. ικανότητα έρευνας και κατάρτισης 
4. να μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρογνωμοσύνη με άλλους 

παρόχους και να κάνουν χρήση συστημάτων ενημέρωσης και 
εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας 

5. να διαθέτουν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας (ασφάλεια 
σθενών, κλινικές κατευθυντήριες γραμμές κλπ) 

Ανάλογα με την νόσο στην οποία εστιάζεται ένα δίκτυο οι πάροχοι που 
επιθυμούν να ενταχθούν πρέπει: 

• να τεκμηριώνουν την ικανότητα και την εμπειρία τους και 
• να διαθέτουν τους ανθρώπινους πόρους, τον εξοπλισμό και την 

απαιτούμενη οργάνωση. 
 



Διαδικασία ίδρυσης των Κέντρων 
Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων 
νοσημάτων 
 

• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου μετά από θετική εισήγηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου 

• Απόφαση έγκρισης της Υγειονομικής Περιφέρειας 

• Απόφαση Υπουργού μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 

•  Επαναξιολόγηση ανά πενταετία. 

 



Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια 
Νοσήματα Παθήσεις  

• Στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) συγκροτείται «Εθνική 
Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα Παθήσεις (Ε.Ε.Σ.Ν-Π.)», η οποία 
έχει πάγιο και διαρκή χαρακτήρα, είναι ενδεκαμελής 

• Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 
α) η διαμόρφωση πρότασης αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τα Σπάνια Νοσήματα με στόχο την προώθηση των 
αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, 
β) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των 
προτεινομένων δράσεων του παραπάνω Εθνικού Σχεδίου, 
γ) η αξιολόγηση των υποβλητέων αιτημάτων αναγνώρισης των 
υποψηφίων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια και 
προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, 
δ) η ανά πενταετία επαναξιολόγηση των αναγνωρισμένων Κέντρων 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων. 


