
 

 

ε) Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ’ εξαίρεση 
ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και 
αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και 
επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με 
Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. 

 
Άρθρο 10 
Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης 
1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δύνανται να ιδρύουν και να έχουν σε λειτουργία κέντρα 
αποθεραπείας και αποκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας 
σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης 
και πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, 
αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέρηση, χρησιμοποιώντας τα 
σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της ιατρικής αποκατάστασης. Στα κέντρα αυτά 
μπορεί να λειτουργούν ξενώνες αποκατάστασης για ασθενείς, που χρειάζονται 
επανέλεγχο. 
 

2.Επιτρέπεται επίσης η ίδρυση και η λειτουργία κέντρων αποθεραπείας και 
αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων, καθώς και για τη 
διημέρευση των ατόμων της προηγούμενης παραγράφου προς αποθεραπεία και 
ολοκλήρωση της θεραπείας αποκατάστασης, χωρίς διανυκτέρευση. 
 

3.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι 
λειτουργίας και η διαδικασία ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης των κέντρων 
αποθεραπείας και αποκατάστασης και των κέντρων διημέρευσης, κάθώς και το 
τυχόν ειδικό νοσήλειο ή έξοδα παραμονής στους ξενώνες. 
 

4.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των κέντρων αποθεραπείας και 
αποκατάστασης, των κέντρων διημέρευσης και των ξενώνων και ο απαραίτητος 
εξοπλισμός, το αναγκαίο προσωπικό, οι απαραίτητοι χώροι και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 

5.Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των κατά το άρθρο αυτό αναφερόμενων κέντρων 
αποθεραπείας και αποκατάστασης για την παροχή των υπηρεσιών τους σε 
ασφαλισμένους του Δημοσίου ή των εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό 
ασφαλιστικών οργανισμών, βάσει ειδικών συμφωνιών ως προς το ύψος του 
νοσηλείου και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες. 
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