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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

και 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας 

 



 αποσπασματικά νομοθετήματα μέχρι το 1983 : παρακατα-

θήκη τα Κ.Υ. & οι αγροτικοί ιατροί ενώ η υπόλοιπη νομοθε-

σία αφορούσε την προσαρμογή του συστήματος υγείας. 

Εξαίρεση η πρόταση του Υπ. Υγείας Πάτρα (1969) για τον 

θεσμό του οικογεν. ιατρού και το προσχέδιο Δοξιάδη (1980) 

 Ν.1397 / 1983 : υιοθετείται ως επίκεντρο το νοσοκομείο, υ-

ποβαθμίζεται ο ρόλος των Κ.Υ. & εισάγεται ο ρόλος του οι-

κογενειακού / γενικού ιατρού χωρίς όμως την ουσιαστική 

νομοθέτηση αυτής της ειδικότητος 

 Ν.1579 / 1985 : ίδρυση ειδικότητος Γεν. Ιατρικής & ΕΚΑΒ 

 Ν.2701 / 1992 : κάλυψη Π.Φ.Υ. μέσω συμβάσεων ιδιωτικών 

φορέων με ασφαλιστικούς οργανισμούς, θεσμός της κατ΄ 

οίκον νοσηλείας και ενέργειες προλήψεως   



 Ν.2519 / 1997 : επανεισαγωγή θεσμού  οικογεν. ιατρού & 

θεσμοθέτηση Κ.Υ. αστικού τύπου υπό την μορφή Δικτύων 

Π.Φ.Υ. 

 Ν.3235 / 2004 : επανεισαγωγή θεσμού οικογεν. ιατρού, ηλε-

κτρονική κάρτα υγείας & υπαγωγή μονάδων Π.Φ.Υ. στις 

Περιφέρειες 

 Ν.3370 / 2005 : ίδρυση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 



οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να έχουν τον  χαρακτήρα 
της καθολικότητος 

πρόσβαση εφικτή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 
τον πολίτη 

ο προσανατολισμός του εγχειρήματος να καλύπτει τις προ- 
ϋποθέσεις μιάς ολιστικής αντιλήψεως για την προάσπιση 
της υγείας  



ελεύθερη 
επιλογή από 

πλευράς 
πολιτών 

αποδοτική 
χρήση πόρων 

αποζημίωση 
προμηθευτών 

σύμφωνα με το 
παραγόμενο 

έργο 

ασφαλ. κάλυψη 
για υπηρεσίες 
αποδεδειγμένα 

αποτελεσματικές 

χρηματοδοτική 
δικαιοσύνη 



Ν.3235/2004 : Π.Φ.Υ. νοείται το σύστημα παροχής σε οικογενειακό και α-

τομικό επίπεδο δέσμης βασικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας 

& περιλαμβάνει :  

- υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα 

- παρακολούθηση χρονίως πασχόντων 

- υπηρεσίες μετανοσοκομειακής φροντίδος και αποκαταστάσεως 

- υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδος 

- οδοντιατρική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη 

- οικογενειακός προγραμματισμός 

- εξασφάλιση & διαχείριση ιατρικών πληροφοριών – δεδομένων του 

πληθυσμού 

- εκτίμηση αναγκών υγείας πολιτών & σχεδιασμός / υλοποίηση μέτρων 

για την πρόληψη νοσημάτων & την προαγωγή της υγείας 



 330 πολυιατρεία ΕΟΠΥΥ 

 τακτικά Ε.Ι. / Τ.Ε.Π. κρατικών & πανεπιστημιακών 

νοσοκομείων 

 200 Κ.Υ. του Ε.Σ.Υ. 

 1.530 πολυδύναμα ή απλά ή ειδικά περιφερειακά / 

αγροτικά ιατρεία 

 συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα & 

ιδιωτικές μονάδες 

 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ειδικοί ιατροί 

 λοιπές ιδιωτικές υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής 

φροντίδος 



• Κ.Υ. – περιφερειακά 
ιατρεία 

• ιδιώτες ιατροί & δια-
γνωστικά εργαστήρια 

Αγροτικές 
περιοχές 

(30%) 

• Ε.Ι. νοσοκομείων & 
πολυιατρεία ΕΟΠΥΥ 

• ιδιώτες ιατροί & δια-
γνωστικά εργαστήρια 

Αστικές 
περιοχές 

(70%) 



• συμβεβλ. 
με ΕΟΠΥΥ 

• ιδιωτικός 
τομέας 

• μονάδες 
ΕΟΠΥΥ 

• μονάδες 
Ε.Σ.Υ. 

20% 35% 

30% 15% 



Ν. 3918 / 2011 

01.01.2012 : ένταξη ΟΠΑΔ – 
ΙΚΑ – ΟΓΑ - ΟΑΕΕ 

Φιλόδοξο και ορθολογικό 
εγχείρημα 



ΑΙΤΙΑ 

• Πανσπερμία ασφαλιστικών Ταμείων 

• Διαφοροποιήσεις σε εισφορές, κάλυψη και παροχές 
υγείας με αποτέλεσμα εμφανή κοινωνική αδικία 

ΟΝΕΙΡΟ 

• Εξορθολογισμός πόρων και περιορισμός σπατάλης 

• Παροχή υπηρεσιών υγείας στα επίπεδα του καλύτε-
ρου από τα Ταμεία και όχι υποβάθμιση στα κατώτερα 

ΣΗΜΕΡΑ 

• Χρέη Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ….όποιον μιλά ελληνικά (και όχι 
μόνον) 



Εθελοντικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(το αποτέλεσμα) 

Ενιαίος Οργανισμός Πρόχειρων Υπηρεσιών Υγείας 

(η υλοποίηση) 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ο σχεδιασμός) 



διαχείριση πόρων  

•συγκέντρωση από ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 

εποπτεία & χρηματοδότηση 

•μονάδες Π.Φ.Υ. – συμβεβλημένοι 
πάροχοι 



 ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί υπό την ευθύνη του έ-

να σημαντικό πλέγμα δομών Π.Φ.Υ. που 

καλύπτουν κυρίως αστικά κέντρα 

 οι μονάδες Π.Φ.Υ. του ΕΟΠΥΥ υπάγονται 

απ’ευθείας στην δκση του Οργανισμού 

έχοντας μεγαλύτερη αυτονομία 

 τα Κ.Υ. υπάγονται στα Νοσοκομεία ανα-

φοράς 



 πλήρης κάλυψη από ΕΟΠΥΥ ενός βασικού πακέτου 

παρεχομένων υπηρεσιών 

 σύνδεση αποζημιώσεως με ποιότητα και αποτελε-

σματικότητα υπηρεσιών 

 υπαγωγή όλων των δομών Π.Φ.Υ. στις Υγκές Περιφέ-

ρειες 

 οι νέες μονάδες Π.Φ.Υ. να έχουν διοικητική αυτοτέ-

λεια (δηλ. στελέχωση, προϋπολογισμό και στόχους 

δαπάνης – αποτελεσμάτων) 

 24ωρη κάλυψη & προγράμματα κατ΄οίκον νοσηλείας 

 ιατρικός φάκελλος & κάρτα υγείας 



 εργασιακές σχέσεις 

 

 τρόπος αποζημιώσεως ιατρών 

 

 συμμετοχή ασφαλισμένου στο κόστος 

 

 πιστοποίηση ποιότητος 

 

 συμμετοχή ΟΤΑ στο δίκτυο Π.Φ.Υ. 

 

 πόροι 



Σας ευχαριστώ 




