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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή της υπ’ αριθµ. 21 απόφασης της 246ης /25-06-2014 

Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. από τον Υπουργό Υγείας».  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.1397/83 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας» 

(ΦΕΚ143/Á /1983), όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 14 του Ν.2519 

«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση την 

υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ165/Α΄/97) 

2. Των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 4 του 

Ν.1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α΄/1982), όπως 

επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34/Α΄/1994), στο οποίο περιήλθαν οι 

αρµοδιότητες του Ανώτατου Υγειονοµικού Συµβουλίου, καθώς και αυτή του άρθρου 

3 του Ν.∆. 3774 Περί τροποποιήσεως του από 27 Ιουνίου 1935 Ν.∆. «περί Ανώτατου 

Υγειονοµικού Συµβουλίου, ως τούτο µεταγενεστέρως συνεπληρώθη και 

ετροποποιήθη» (ΦΕΚ 203/Α΄/1957). 
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3. Το Π.∆. 95/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ. 

76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 299 (ΦΕΚ 

240/Α΄/2000).  

4. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Υ489/30-07-2014 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο» απόφαση του Πρωθυπουργού 

(ΦΕΚ 2098/Β΄/2014) 

5. Την υπ’ αριθµ. 21 απόφαση 246ης/25-06-2014 της Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης δεν 

προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την αποδοχή της υπ’ αριθµ. 21 απόφασης 246ης/25-06-2014 της 

Ολοµέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., µε θέµα «Σχετικά µε τη µέθοδο της οζονοθεραπείας», από 

τον Υπουργό Υγείας. Η συγκεκριµένη απόφαση αφορά στη ένταξη στην 

οζονοθεραπεία, η οποία περιλαµβάνεται στο ΦΕΚ 157/Α΄/1991 περί των ιατρικών 

µεθόδων, των µεθόδων της µικρής και µεγάλης αυτοµετάγγισης καθώς και των 

εγχύσεων όζοντος ενδοµυϊκά και ενδοαρθρικά, µε το σκεπτικό ότι αποτελούν 

γνωστές παγκοσµίως µεθόδους που δεν λαµβάνουν χώρα µόνο στις λεµφικές 

παθήσεις, αλλά προτείνονται και συστήνονται για όλες τις ιατρικές ειδικότητες µε 

καλύτερα αποτελέσµατα και χωρίς παρενέργειες στον ασθενή, υπό την προϋπόθεση 

να είναι γνώστης του αντικειµένου αυτός που ασχολείται σχετικά µε την εφαρµογή 

τους. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 
 

   ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1.Γραφείο κ. Υπουργού  
2.Γραφείο.κ. Υφυπουργού 
3.Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα ΥΥΚΑ 
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