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Άρθρο 1
Εθνικό Σύστημα Υγείας

1. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών του και την παροχή σε αυτούς 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας.
2. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας περιλαμβάνονται όλοι οι δημόσιοι φορείς παροχής 
υγείας της ελληνικής επικρατειας. Αυτοί διαρθρώνονται σε:

α) Πρωτοβάθμια παροχή υγείας,
β) Δευτεροβάθμια παροχή υγείας,
γ) Τριτοβάθμια παροχή υγείας.

3. Στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάγονται:
α) οι Οικογενειακοί Ιατροί,
β) τα Περιφερικά Ιατρεία και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία,
γ) τα Κέντρα υγείας με δύναμη μέχρι 5 ιατρούς.

4. Στη Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας υπάγονται:
α) τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου,
β) τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία με τη διακριτική ονομασία Γενικό 
Νοσοκομείο.

5. Στην Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάγονται:
α) τα Περιφερειακά  Γενικά Νοσοκομεία, 



β) τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.
5. Όλα τα πολυϊατρεία και ιατρεία των ασφαλιστικών ταμείων περνούν στον 
έλεγχο του ΕΣΥ και μετασχηματίζονται σε Πολυδύναμα Περιφερικά Ιατρεία ή 
Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου κατά περίπτωση και βάσει πληθυσμιακών 
κριτηρίων.

Άρθρο 2
Ο Οικογενειακός Ιατρός στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

1. Ως Οικογενειακοί Ιατροί θα μπορούν να οριστούν ειδικοί ιατροί που κατέχουν 
τον τίτλο ειδικότητας στη Γενικής Ιατρική ή την Εσωτερική Παθολογία.
2. Κάθε Οικογενειακός Ιατρός θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και 
την υγιεινομική κάλυψη 2.000 πολιτών. Οι πολίτες υποχρεούνται σε μία 
τουλάχιστον ετήσια επίσκεψη στον οικοεγενειακό τους ιατρό με στόχο την 
τήρηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, την έγκαιρη διάγνωση πιθανών 
ασθενειών και την παραπομπή τους για τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις.
3. Ο οικογενειακός ιατρός είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Ατομικού Δελτίου 
Υγείας κάθε πολίτη, που αποτελεί την ηλεκτρονική καρτέλα καταγραφής της 
υγείας του.
4. Όλοι οι πολίτες υποχρεούνται στην πρόσβαση στον οικογενειακό ιατρό που 
τους παρακουλουθεί πριν την επίσκεψή τους σε κάποιο ανώτερο φορέα παροχής 
υγείας. Εφόσον ο οικογενειακός τους ιατρός κρίνει πως απαιτείται η παραπομπή 
σε κάποιο νοσοκομείο συντάσσεται ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και ο ασθενής 
παραπέμπεται χωρίς κάποιο κόστος.
5. Αν ο πολίτης επιθυμεί να επισκεφτεί το νοσοκομείο κατευθείαν καταβάλλει το 
ποσό των 25 ευρώ το οποίο ζητά είτε να πληρώσει άπαξ, είτε να του καταλογιστεί 
ηλεκτρονικά στο φορολογικό του μητρώο. Αν πρόκειται για επείγον περιστατικό 
ο πολίτης απαλλάσσεται από την καταβολή του.
6. Αντίστοιχα και συμπληρωματικά με τον Οικογενειακό Ιατρό λειτουργεί ο 
Παιδίατρος ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του 2.000 παιδιά. Παιδιά των ίδιων 
οικογενειών παρακολουθούνται από τον ίδιο Παιδίατρο.
7. Αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους ενήλικες, ισχύουν και για τους 
παιδιατρικούς ασθενείς.
8. Ανά 50 Οικογενειακούς Ιατρούς και Παιδιάτρους, αναλογεί ένας Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης ο οποίος υπάγεται στην οικεία Υγειονομική 
Περιφέρεια.



Άρθρο 3
Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας

Συστήνεται ένα τουλάχιστον δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στην πρωτεύουσα κάθε 
περιφερειακής ενότητας/νομού με δυνατότητες παροχής των βασικών 
υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη σε όλες τις βασικές ιατρικές ειδικότητες 
(Ακτινολόγο, Αναισθησιολόγο, Γαστρεντερολόγο, Γενικό Χειρουργό, 
Γυναικολόγο, Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Καρδιολόγο, Νευρολόγο, 
Νεφρολόγο, Ορθοπαιδικό, Ουρολόγο, Οφθαλμίατρο, Παθολόγο, Παιδίατρο, 
Πνευμονολόγο, Ψυχίατρο, Ωτορινολαρυγγολόγο) καθώς και Οδοντίατρο.

Άρθρο 4
Υγειονομικός Χάρτης

1. Συστήνονται αυτόνομα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα μεγάλα 
αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, τα οποία θα 
στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό (Επειγοντολόγους) και θα 
λειτουργεί αυτόνομα από τα νοσοκομεία.
2. Συστήνονται Κέντρα Χρονίως Πασχόντων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας 
σε χρονίως πάσχοντες με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Αυτά 
λειτουργούν αυτόνομα στις εγκαταστάσεις παλιών Γενικών Νοσοκομείων και 
στελεχώνονται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με σκοπό την ολιστική 
προσέγγιση των ασθενών αυτών.
3. Συστήνονται εξειδικευμένα τμήματα αντιμετώπισης Αγγειακών Εγκεφαλικών 
Επεισοδίων. Αρχικά πιλοτικά 2 στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στα Ιωάννινα 
και 1 στο Ρίο.
4. Συστήνονται μονάδες αντιμετώπισης Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων. 3 στην 
Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Ηράκλειο, 1 στο Ρίο, 1 στα Ιωάννινα.
5. Δημιουργούνται στα νοσοκομεία εξειδικευμένες – μικρότερες κλινικές οι 
οποίες πλέον διαχειρίζονται τα ιατρικά περιστατικά.
6. Δημιουργούνται 20% νέες ιατρικές και νοσηλευτικές οργανικές θέσεις στις 
Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας της μεθορίου. Η κάλυψη των 
νέων οργανικών θέσεων θα γίνει από προσωπικό της 1ης και 2ης Υ.ΠΕ. 

Άρθρο 5
Στρατιωτικά Νοσοκομεία



1. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία εντάσσονται στον κορμό του Εθνικού Συστήματος 
Ασφαλείας (ΕΣΥ), ενώ παραμένουν υπό την ευθύνη και τον έλεγχο του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συνεισφέροντας το 50% των κλινών τους για την 
εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων που κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
2. Εντάσσονται στο σύστημα των κυκλικών εφημεριών του ΕΣΥ της περιοχής 
στην οποία υπάγονται.
3. Αναστολή της ισχύς των δύο πρώτων παραγράφων πραγματοποιείται εν καιρώ 
πολέμου και με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κάτω από ειδικές συνθήκες, μπορούν να 
εξυπηρετηθούν από τα στρατιωτικά νοσοκομεία και άτομα που δεν έχουν την 
ελληνική ιθαγένεια. Αυτό πραγματοποιείται κατά περίπτωση και με απόφαση του 
Διευθυντή Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Άρθρο 6
Διοικήσεις Νοσοκομείων

1. Οι θέσεις των Διοικητών νοσοκομείων προκηρύσσονται ανά τριετία από τις 
αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες και πληρώνονται με την ευθύνη των ιδίων.
2. Θέση Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών μπορούν να λάβουν άτομα με 
συναφείς σπουδές και εργασιακή εμπειρία από το χώρο της Διοίκησης και 
συγκεκριμένα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.
3. Οι διοικητές των νοσοκομείων έχουν πλήρη αποκλειστική απασχόληση και ο 
ρόλος τους είναι ασυμβίβαστος με οποιαδήποτε άλλη θέση στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα.
4. Της προκήρυξης ακολουθεί κατάρτιση λίστας των υποψηφίων διοικητών και 
αξιολόγησή τους από μικτή επιτροπή στελεχών του ΕΣΥ, του χώρου της 
ιδιωτικής υγείας, πανεπισημιακού του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης 
Υπηρεσιών Υγείας και ειδικού αντιπροσώπου του Κλάδου Δημόσιας Υγείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή ευρωπαϊκού αντιπροσώπου κρίνεται 
ωφέλιμη στα πλαίσια της διευρωπαϊκής συνεργασίας και της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας.
5. Μετά την απόφαση διορισμού του επιλαχόντα, ακολουθεί υποχρεωτική 
κατάρτιση σε Σχολή υπό την Εποπτεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
διάρκειας ενός μήνα. Εκεί συντάσσονται οι στόχοι κατά τη θητεία της Διοίκησης, 
οι οποίοι επικαιροποιούνται ανα εξάμηνο και η διοίκηση αξιολογείται.
Επέκταση της θητείας μπορει να γίνει μία μόνο φορά.



Άρθρο 7
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ)

1. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
καταγραφής κάθε πληροφορίας σχετικά με την υγεία του κάθε πολίτη. Στόχος 
του είναι η λεπτομερής καταγραφή του ιστορικού των πολιτών και η ανώνυμη 
εκτίμησή του για επιδημιολογικούς - ερευνητικούς λόγους.
2. Ο ΗΦΥ περιέχει: σωματομετρικά χαρακτηριστικά, στοιχεία γέννησης, ατομικό 
και οικογενειακό ιστορικό, ιστορικό εμβολιασμών, στοιχεία προηγούμενων 
νοσηλειών, έξεις και συνήθειες, διαιτολογικό ιστορικό, επαγγελματικό ιστορικό, 
κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο, στοιχεία καθημερινότητας ιατρικού 
ενδιαφέροντος, επισκέψεις σε ιατρούς, αποτελέσματα εξετάσεων, φαρμακευτική 
αγωγή κι ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο ή χρήσιμο από τον ιατρό. 
3. Συντάσσεται από τον οικογενειακό ιατρό ο οποίος καταγράφει τις βασικές 
πληροφορίες για κάθε πολίτη και επικαιροποιείται μετά από κάθε πράξη ιατρικού 
ενδιαφέροντος. Κάθε εισαγόμενη πληροφορία, εξέταση, διάγνωση ή θεραπεία 
περιέχει την ηλεκτρονική υπογραφή και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιατρού που 
την καταχώρησε. 
4. Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας έχει μόνο ο θεράπων ιατρός μετά 
από ενημέρωση και έγκριση του ασθενούς.
5. Οι εισαγόμενες πληροφορίες δύνανται να επεξεργαστούν ανώνυμα από 
επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, εθνικά ιδρύματα, ιατρούς και ακαδημαϊκούς 
για τη διενέργεια ερευνών και μελετών.
6. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε ηλεκτρονικούς χώρους διαδικτυακής 
αποθήκευσης υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Για τη διασφάλιση των 
στοιχείων αυτών συγκροτείται εθνικό συμβούλιο με διετή θητεία το οποίο 
περιλαμβάνει:

α) Έναν εκπρόσωπο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
β) Έναν εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
της Ελληνικής   Αστυνομίας
γ) Έναν εισαγγελέα
δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας
ε) Ένα μέλος ΔΕΠ ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος σχετικό με το 
αντικείμενο τη προληπτικής Ιατρικής

7. Τα παραπάνω στοιχεία υγείας των ασφαλισμένων πολιτών απαγορεύεται:
α) να διανέμονται κατά άτομο χωρίς την άδεια των ασφαλισμένων. 



β) η χρήση τους από ασφαλιστικές ή αλλες εταιρείες για την κοστολόγηση 
ασφαλίστρων.
γ) η χρήση τους από εργοδότες ως κριτήριο για την πρόσληψη ή την παύση 
από την εργασία.
δ) η χρήση τους για τη φωτογράφιση και το στιγματισμό πολιτών.

8. Όλες οι υπηρεσίες καταγραφής ιστορικού, παρακολούθησης εξετάσεων, 
έκδοσης παραπεμπτικών, παραγγελιών από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
καθώς επίσης κι όλα τα ενδονοσοκομειακά έγγραφα δινεργούνται πλέον 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 8
Εθνικός Φορέας Ασφάλισης

1. Συστήνεται ο Εθνικός Φορέας Ασφάλισης (ΕΦΑ) με σκοπό την απορρόφηση 
των υπηρεσιών παροχής Υγείας από όλους του επιμέρους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Οι υπηρεσίες υγείας πλέον παρέχονται και καλύπτονται από τον 
Εθνικό Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΑ).
2. Ο ΕΦΑ απορροφά τον ΕΟΠΥΥ και τις υπηρεσίες σχετικές με την παροχή υγείας 
όλων των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών. Αναλαμβάνει τα έξοδα παροχής 
υγιεινομικής κάλυψης για όλους τους ασφαλισμένους του και εισπράττει τα 
έσοδα που σχετίζονται με τις κρατήσεις υγείας των ασφαλισμένων.
3. Η διοίκηση του ΕΦΑ ασκείται από το Διοικητή του οποίος επιλέγεται από τη 
διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με τριετή θητεία την οποία δύναται να 
ανανεώσει για μία φορά.
4. Από τον Εθνικό Φορέα Ασφάλισης καλύπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες όπως 
και συμπληρωματικά με τον νόμο 3054/2012 περί ίδρυσης του ΕΟΠΥΥ οι 
κατωτέρω επαγγελματικές ομάδες που είχαν εξαιρεθεί:

α) Βουλευτές και μέλη της Κυβέρνησης,
β) Υπάλληλοι της Βουλής,
γ) Υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδας,
δ) Ένστολοι.

Άρθρο 9
Καλύψεις ασφαλισμένων

1. Ο ΕΦΑ καλύπτει τα έξοδα ιατρικών επισκέψεων, νοσηλείας, χειρουργικών 
επεμβάσεων , οδοντιατρικών πράξεων , φαρμακευτικής κάλυψης και 
αποκατάστασης όπως και στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ με τις εξής μεταβολές:



α) Οι επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων 
επιβαρύνουν τους ασθενείς με το ποσό των 10 ευρώ ανά επίσκεψη. 
β) Άτομα με ατομικό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ ή οικογένειες με 
οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, πληρώνουν μέχρι 120 ευρώ σε 
συμμετοχή ανά έτος. Από εκεί και μετά η συμμετοχή τους είναι μηδενική.
γ) Άτομα με εμφανή οικονομική αδυναμία, που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας, εξετάζονται ατελώς.
δ) Χρόνιοι πάσχοντες όπως αυτοί αναγνωρίζονται στον ν. 3054/2012 
εξετάζονται δωρεάν στα Κέντρα Χρονίως Πασχόντων με ετήσια συνδρομή 
100 ευρώ. Άτομα με ατομικό  εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ εισόδημα ή 
οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν πληρώνουν 
συμμετοχή.
ε) Νοσηλείες στα νοσοκομεία επιβαρύνουν τους ασθενείς με 15 ευρώ την 
ημέρα. Άτομα με ατομικό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ ή οικογένειες με 
οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ πληρώνουν συμμετοχή στα 
νοσήλεια με ανώτατο ποσό ετήσιας συμμετοχής τα 100 εύρω κατ’ έτος.
στ) Η φαρμακευτική δαπάνη αναξιοπαθούντων είναι δωρεάν για τα 
γενόσημα της εγχώριας βιομηχανίας. Για την επιλογή άλλου φαρμάκου 
απαιτείται αιτιολογημένη βιβλιογραφική ή σχετική αιτιολογημένη έκθεση 
του θεράποντος, η οποία αξιολογείται από την επιστημονική επιτροπή του 
ΕΦΑ.

2. Στον ΕΦΑ εγγράφονται όλοι οι νόμιμοι μετανάστες και αποκτούν πλήρη 
δικαιώματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά από 4 χρόνια παραμονής κι 
εργασίας στην Ελλάδα. Για τα ενδιάμεσα 4 έτη οι μετανάστες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΦΑ με έκπτωση.
3. Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΕΦΑ καλύπτει το κόστος για τις επειγούσες 
καταστάσεις οι οποίες είναι απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων, τα ζητήματα 
υγείας που άπτονται της περιγεννητικής περιόδου καθώς και το κόστος 
μεταδοτικών ασθενειών οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία. Σε κάθε περίπτωση όλα τα έξοδα από τις ιατρικές πράξεις διεκδικούνται 
από τους ασφαλιστικούς φορείς των χωρών καταγωγής τους. Διαφορετικά 
διεκδικούνται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Δεν παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα σε άτομα τα οποία κατά τον 
υποχρεωτικό προγεννητικό έλεγχο εμφάνισαν αποτέλεσματα εξετάσεων 
συμβατά με ποσοστό αναπηρίας κατά την ενήλικη ζωή άνω του 80% (γενετικές 
ασθένειες).



Άρθρο 10
Φόρος Υγείας

1. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης 8% επί της τιμής πώλησης σε τροφές με 
υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά άνω του 3% (ενδεικτικά 
αναφέρονται κρέμες γάλακτος, κίτρινα τυριά, αλλαντικά, σάλτσες, πρόχειρα 
φαγητά όπως πατατάκια και προϊόντα περιπτέρου). Εξαιρούνται τα κρέατα, τα 
ψάρια και τα βρεφικά γάλατα.
2. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης 8% επί της τιμής πώλησης σε τρόφιμα με 
υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης (αναψυκτικά). Από το συγκεκριμένο φόρο 
εξαιρούνται τα 0% κι ελαφριά προϊόντα.
3. Συστήνεται Ειδικό Ταμείο Υγείας και Πρόληψης στο οποίο θα πιστώνονται τα 
έσοδα από τους ανωτέρω φόρους και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
δράσεις πρόληψης του γενικού πληθυσμού και στήριξης της υγείας των 
οικονομικά ασθενέστερων. Το ταμείο αυτό θα λειτουργεί με ειδικό λογαριασμό 
σε τράπεζα υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου 
Οικονομικών. Η τράπεζα θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού.

Άρθρο 11
Αντικαπνιστικός Νόμος

1. Το κάπνισμα απαγορεύεται στους κλειστούς χώρους όλων των δημόσιων 
υπηρεσιών και χώρων μαζικής εστίασης.
2. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. Οι πωλητές 
υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία του αγοραστή και μόνο εφόσον 
συμπληρώνει το 18ο έτος μέσα στο ημερολογιακό έτος αγοράς, μπορεί να 
προβαίνει στην εκτέλεση της εμπορικής συναλλαγής. 
3. Παράνομη πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους επιφέρει 2000 ευρώ 
πρόστιμο στους παραβάτες. Σε τρεις (3) παραβάσεις αφαιρείται η άδεια 
λειτουργίας του καταστήματος - σημείου πώλησης. Ο αριθμός των παραβάσεων 
είναι σωρευτικός στη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος.
4. Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για ρίψη απορριμάτων σχετικά με τον καπνό 
(τσιγάρα, φίλτρα, πακέτα, συσκευασίες περιτυλίγματος, πούρα κτλ) σε δημόσιους 
χώρους (δρόμο, πεζοδρόμιο, πάρκο κτλ).
5. Πρόστιμο 300 ευρώ σε όσους καπνίζουν σε αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει 
ανήλικο άτομο ή έγκυος. 



6. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις προϊόντων καπνού σε όλες τις μορφές των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εφημερίδες, 
περιοδικά κτλ).
7. Επιβάλλεται η προσθήκη αποτρόπαιων εικόνων στις συσκευασίες των 
προϊόντων καπνού (πακέτα τσιγάρων, και συσκευασίες καπνού), οι οποίες 
δείχνουν τις καταστροφικές συνέπειες του καπνίσματος για την ανθρώπινη 
υγεία.

Άρθρο 12
Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

1. Απαγόρευση πώλησης προϊόντων περιπτέρου σε σχολικές καντίνες, κυλικεία, 
καφετέριες ή οποιοδήποτε κατάστημα υγεινομικού ενδιαφέροντος λειτουργεί 
εντός των σχολικών μονάδων ή όμορα σε αυτές. Επιτρέπεται μόνο η πώληση 
φρέσκων φρούτων, γιαουρτιών με ελάχιστη επεξεργασία, φρέσκου γάλακτος, 
φρέσκων αρτοπαρασκευσμάτων, φυσικών χυμών και ελαφρών γλυκισμάτων.
2. Ο παιδίατρος μέχρι την ηλικία των 14 ετών και ο Οικογενειακός Ιατρός στη 
συνέχεια είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό του βάρους και την έγκαιρη 
αφύπνιση της οικογένειάς του με το σχεδιασμό διατροφής και την παροχή 
κατάλληλης συμβουλευτικής.
3. Απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων σε διαφημίσης αναψυκτικών, γλυκισμάτων 
και τροφών όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος νομοσχεδίου.
4. Απαιτείται η ένταξη στο ετήσιο σχολικό πρόγραμμα η συμμετοχή των μαθητών 
σε τουλάχιστον 2 ημερήσεις εκδηλώσεις με θέμα σχετικό με τα οφέλη της 
σωματικής άσκησης, τη σημασία της υγιεινής διατροφής και του ελέγχου του 
σωματικού βάρους. 
5. Αρμόδιο για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου είναι το Υπουργείο 
Παιδείας.

Άρθρο 13
Γενόσημα Φάρμακα

1. Τα γενόσημα φάρμακα που μπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγορά πρέπει 
να έχουν λάβει την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
2. Ως στόχος καθορίζεται μέχρι το 2017 το 60% των φαρμάκων που θα δίνονται 
να είναι γενόσημα.
3. Οι ιατροί συνταγογραφούν τη δραστική ουσία με τη δυνατότητα σήμανσης 
φαρμάκου ως προτεινόμενου.



4. Το ποσοστό καθαρού περιθωρίου κέρδους φαρμακοποιών στα γενόσημα 
φαρμακοσκευάσματα αυξάνεται από το 15% στο 25%.

Άρθρο 14
Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ) για την αναβάθμιση του ΕΣΥ.

1. Δύναται να πραγματοποιηθούν συμφωνίες ανάμεσα στο Δημόσιο και ιδιώτες 
μέσω της μεθόδου Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την 
κατασκευή νέων νοσοκομειακών μονάδων και εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών.
2. Η μέθοδος επιχειρηματικότητας που θα χρησιμοποιηθεί αφορά στην ανάθεση 
στον ιδιώτη κατασκευής ολόκληρης νοσοκομειακής μονάδας (κέντρο υγείας, 
δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσοκομείο) ή μέρους αυτής (τμήματος, 
εξειδικευμένου διαγνωστικού ή αλλου τμήματος κτλ).
3. Την κυριότητα των νέων νοσοκομείων ή τμημάτων συνεχίζει να έχει το 
Ελληνικό Δημόσιο μέσω της διοίκησης του ΝΠΔΔ το οποίο εξακολουθεί να 
αποτελεί η εκάστοτε νοσοκομειακή μονάδα.
4. Ο ιδιώτης ως αντιστάθμισμα της επένδυσής του, αποκτά τον έλεγχο του 20% 
των κλινών του νοσοκομείου το οποίο κατασκεύασε, καθώς επίσης και την 
εκμετάλλευση των συγκεκριμένων υπηρεσιών των νοσοκομείων:

α) υπηρεσίες καθαριότητας,
β) υπηρεσίες ελέγχου ακαθάρτων και απορριμάτων,
γ) υπηρεσίες εστίασης (κυλικείο, εστιατόριο κτλ),
δ) υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας,
ε) λειτουργία καταστημάτων,
στ) συντήρησης του κτηρίου, των μηχανημάτων, του κήπου,
ζ) λειτουργία πλυντηρίων και μαγειρείων.

5. Η εκμετάλλευση των ανωτέρω από μέρους του ιδιώτη θα είναι για 10-20 
χρόνια ανάλογα το ύψος της επένδυσης. Μετά τη λήξη της σύμβασης η 
παραχωρούμενη υπηρεσία περνάει στον έλεγχο του Δημοσίου. Ανανέωση της 
σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον κρίθηκε πως η επένδυση ήταν 
βιώσιμη και κοινωνικά επικερδής.
6. Υπεύθυνη για την αξιολόγηση των ΣΔΙΤ καθίσταται μικτή επιτροπή η οποία 
αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Υγείας,
β) τον Υπουργό Οικονομικών,
γ) τον Διοικητή της εκάστοτε Υγειονομικής Περιφέρειας, και
δ) έναν Ιατρό - εκπρόσωπο του ΕΣΥ.



Άρθρο 15
Ιατρικός Τουρισμός

1. Συγκροτείται ο Εθνικός Φορέας Ιατρικού Τουρισμού (ΕΦΙΤ) με σκοπό τη 
διενέργεια όλων των απαραίτητων κινήσεων για τη διευκόλυνση της 
επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδυτών και ενδιαφερόμενου διεθνούς 
κοινού. Αποτελείται από αντιπροσώπους από:

α) παραγωγικούς φορείς, 
β) το Υπουργείο Υγείας, 
γ) το Υπουργείο Τουρισμού, και  
δ) το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ΕΦΙΤ επιφορτίζεται με τις αρμοδιότητες:
α) Διενέργειας συμφωνιών με νοσοκομεία του εξωτερικού για 
πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων στην Ελλάδα,
β) Παροχής συνδυαστικών τουριστικών πακέτων για πραγματοποίηση 
κλινικών μιας ημέρας, παρεμβάσεων εξωσωματικής γομιμοποίησης, 
οδοντιατρικών πράξεων, κοσμητικών παρεμβάσεων και άλλων ιατρικών 
πράξεων,
γ) Εκπροσώπησης της Ελλάδας στα διεθνή φόρα και συνέδρια με περίπτερα, 
παροχή προσφορών και ομιλίες για την προώθηση της ελληνικής πρότασης 
στο εξωτερικό.


