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Άρθρο 28
Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ιδιωτικού τομέα

1. Στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 
228) όπου αναφέρονται οι λέξεις «Υπουργός Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίστανται από τις λέ−
ξεις «Υπουργός Υγείας».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 35 του 
ν. 4025/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ομοίως, οι κατά τόπον ιατρικοί και οδοντιατρικοί 
σύλλογοι υποχρεούνται να δηλώνουν τα ιατρεία, οδο−
ντιατρεία, πολυϊατρεία, πολυοδοντιατρεία, διαγνωστικά 
εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και απο−
κατάστασης που λαμβάνουν βεβαίωση λειτουργίας.»

3. Στο άρθρο 35 του ν. 4025/2011 προστίθενται παρά−
γραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκλη−
ση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού 
εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και απο−
κατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον ιατρικός σύλλογος 
μετά από γνώμη της οικείας Δ.Υ.Πε.. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋπο−
θέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των 
παραπάνω ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας.

6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί−
ας που με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουρ−
γούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν 
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υποχρε−
ούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις αυτού, με την έκ−
δοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας του φορέα 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.»

Άρθρο 29
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Νεογνών

Καθιερώνεται η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση Εθνι−
κού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών 
(Ε.Π.Π.Ε.Ν.), μετά από πρόταση του «Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού» προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγεί−
ας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνωμοδότηση 
του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 
τα επιστημονικά πρωτόκολλα εφαρμογής του Ε.Π.Π.Ε.Ν., 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 30
Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.)

1. Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.) δύναται να 
συνιστώνται και να λειτουργούν σε μονάδες πρωτοβάθ−
μιας φροντίδας υγείας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσω−
τερικών και ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται 
οι όροι, οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, οι 
αρμοδιότητες, η στελέχωση, ο εξοπλισμός, οι εγκατα−
στάσεις, η εποπτεία, ο έλεγχος, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια που αφορά στο επιτελούμενο έργο και 
τις διαδικασίες υλοποίησης αυτού, για τη συγκρότη−
ση των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.) που 

λειτουργούν στα νοσοκομεία, στο Π.Ε.Δ.Υ., στα ιατρεία−
πολυϊατρεία−κλινικές του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 31
Κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού

 και θαλασσοθεραπείας
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι 

όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ−
ρεια βάση των οποίων οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, 
τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και τα 
κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), για τα οποία προβλέ−
πεται η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σύμφω−
να με το άρθρο 17 του ίδιου νόμου και των οποίων οι 
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας προβλέπονται από 
την υ.α. 9833/2009 (Β΄ 1055), όπως αυτή τροποποιείται 
και ισχύει κάθε φορά, δύνανται να αναγνωρίζονται ως 
μονάδες Π.Φ.Υ..

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Του−
ρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειο−
δότησης και λειτουργίας των μονάδων ιαματικής θερα−
πείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού−θερμαλισμού 
και των κέντρων θαλασσοθεραπείας ως μονάδες Π.Φ.Υ..

Άρθρο 32
Σκύλοι οδηγοί τυφλών

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 
3868/2010 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ 
και β΄ της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους 
σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, 
ως σκύλοι βοηθείας – σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι 
βοηθοί ατόμων με αναπηρίες.»

Άρθρο 33
Αξιοποίηση ζώων σε προγράμματα πρόληψης,

θεραπείας και αποκατάστασης

1. Σε προγράμματα και δράσεις πρόληψης, θεραπείας 
και αποκατάστασης προβλημάτων σωματικής, ψυχικής 
και νοητικής υγείας σε επίπεδο παροχής Π.Φ.Υ., δύναται 
να αξιοποιούνται ζώα συντροφιάς και κατοικίδια ζώα, 
καθώς και σκύλοι βοηθείας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋ−
ποθέσεις, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός, το είδος των 
προγραμμάτων, τα είδη και τα κριτήρια επιλογής των 
διαφόρων τύπων των διαφόρων ζώων που συμμετέχουν 
στα προγράμματα, οι διαδικασίες έγκρισης, οργάνωσης, 
λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που 
σχετίζεται με τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τους 
φορείς που τα αναπτύσσουν.

Άρθρο 34
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 17 

του ν. 4224/2013

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) 
επαναριθμούνται οι ακόλουθοι εκ των συστημένων κλά−
δων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ ως εξής:




