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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή
εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και
τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

2

Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του
ν. 4745/2020 (Α’ 214).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π. οικ. 65012
(1)
Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή
εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και
τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 93 του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της
ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146)
και ιδίως της παρ. 5,
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data
Protection Regulation - GDPR) (L 119/1),
γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) τα άρθρα 47 και 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
στ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της
“Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε.” (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
ζ) του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των
Νοσοκομείων» (Α’ 32) και ειδικότερα των περ. δ) και η)
της παρ. 3 του άρθρου 10,
η) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»
(Α’ 287) και ειδικότερα των παρ. 3 και 8 του άρθρου 14,
ι) του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 43),
ια) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),
ιβ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιστ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
ιζ) Του καταστατικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τροποποιημένου και κωδικοποιημένου με την απόφαση της από
15/09/2021 τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό
50) που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 06/10/2021 με
Κωδικό Καταχώρισης 2638991, σύμφωνα με την από
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06/10/2021 και υπ’ αρ. 2453273 ανακοίνωση καταχώρισης του ΕΒΕΑ και
ιη) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).
4. Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
5. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ/29.10.2021 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).
6. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.12.2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών OAuth. 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
7. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.58411/17-10-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας
και των εποπτευόμενων φορέων του, δεδομένου ότι
ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου και της ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική
χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς
στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της
χώρας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου και της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 93 του ν. 4961/2022 (Α’ 146)
για την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας
ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και στις
ιδιωτικές κλινικές της χώρας, με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).
Άρθρο 2
Ψηφιακό αποθετήριο και ειδική ηλεκτρονική
εφαρμογή για την ηλεκτρονική χορήγηση
βεβαιώσεων νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς
1. Οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς που
διενεργήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές και αποτελούν τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού
Φακέλου Υγείας του ασθενή, σύμφωνα με το άρθρο 84
του ν. 4600/2019 (Α’ 43), αποθηκεύονται στο Ψηφιακό
Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών - Εξετάσεων, που
τηρείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και συστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 93 του ν. 4961/2022 (Α’ 146).
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2. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), μέσω της οποίας κάθε
χρήστης δύναται να αιτείται και να λαμβάνει βεβαιώσεις
νοσηλείας ή εξέτασης, είτε για τον εαυτό του ατομικά,
είτε για ανήλικα πρόσωπα επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (φυσικοί ή ανάδοχοι
γονείς). Οι βεβαιώσεις νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς
αφορούν είτε σε εξέταση που διενεργήθηκε σε εξωτερικά ιατρεία ή σε τμήματα επειγόντων περιστατικών,
καθώς και σε κάθε άλλη βεβαίωση που σχετίζεται με
τη νοσηλεία ή εξέταση ασθενούς από τα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές της χώρας και εκδίδεται
από τη Γραμματεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της
ιδιωτικής κλινικής.
3. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
α) Στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενούς (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο),
β) Ημερομηνία εισόδου - εξόδου του ασθενούς από το
δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική,
γ) Ημερομηνία επίσκεψης του ασθενούς στο τμήμα
επειγόντων περιστατικών ή στα εξωτερικά ιατρεία του
δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής,
δ) Διάγνωση εισόδου και εξόδου του ασθενούς στο
δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική κατά ICD10
κωδικοποίηση,
ε) Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες/σχόλια που συνδέονται με τη νοσηλεία, επίσκεψη και την παροχή φροντίδας
στον ασθενή στο δημόσιο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική
κλινική,
στ) Στοιχεία του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής,
ζ) Στοιχεία ταυτοποίησης του διοικητικού διευθυντή
του δημόσιου νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής,
η) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με
σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον ασθενή ή/και τον αποδέκτη της βεβαίωσης
του ασθενούς. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr),
θ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα
αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω βεβαιώσεων.
Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων νοσηλείας
ή εξέτασης ασθενούς μέσω της ειδικής
ηλεκτρονικής εφαρμογής
1. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ασθενούς με
τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων του άρθρου 24
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και για την ολοκλήρωση της
αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού
μιας χρήσης (One Time Password - OTP), o οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή
του ασθενούς. Ειδικά για τους ανήλικους ασθενείς εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή οι φυσικοί ή ανάδοχοι
γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά
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αυτών, με τον περιγραφόμενο ως άνω τρόπο στο προηγούμενο εδάφιο, επιλέγοντας στην ειδική εφαρμογή τον
ΑΜΚΑ του προσώπου που τους ενδιαφέρει.
2. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο αιτών επιλέγει
από εμφανιζόμενη λίστα στην οθόνη του το δημόσιο
νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική που τον ενδιαφέρει.
Στην συνέχεια, εμφανίζονται τα στοιχεία με τις νοσηλείες
ή επισκέψεις εξετάσεις του αιτούντος ή του προστατευόμενου μέλους του στην περίπτωση ανηλίκου ασθενούς
στο επιλεχθέν δημόσιο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική
κλινική και ο αιτών επιλέγει την νοσηλεία/επίσκεψη ή
εξέταση που τον ενδιαφέρει προκειμένου να εκδώσει
την οικεία βεβαίωση.
3. Οι ως άνω βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 27
του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής
υπηρεσίας/εφαρμογής
1. Το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών Εξετάσεων, που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 93
του ν. 4961/2022 (Α’ 146) στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και το οποίο
αποτελεί τμήμα του Συστήματος του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) της Η.Δ.Ι.Κ.Α Α.Ε. του
άρθρου 84 ν. 4600/2019 (Α’ 43), ενημερώνεται με τα
απαραίτητα στοιχεία του εξιτηρίου του εκάστοτε νοσηλευθέντος σχετικά με τις νοσηλείες, καθώς και των επισκέψεών του στα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα των
επειγόντων περιστατικών των δημοσίων νοσοκομείων
και των ιδιωτικών κλινικών μέσω διαλειτουργικότητας
(ΑPI Ψηφιακού Αποθετηρίου Βεβαιώσεων ΝοσηλειώνΕξετάσεων).
2. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2, διαλειτουργεί με:
- Το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών Εξετάσεων, το οποίο αποτελεί τμήμα του Συστήματος
του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)
που τηρεί η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, για την ανάκτηση των στοιχείων του εξιτηρίου
και της επίσκεψης/εξέτασης του ασθενούς.
- το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. - ΕΜΑΕΣ που τηρεί η
Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
- την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet και την υπηρεσία oAuth
2.0 της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
3. Αφότου γίνουν οι απαραίτητες ως άνω διασταυρώσεις η βεβαίωση εκδίδεται με τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και είναι
έτοιμη προς λήψη από τον αιτούντα. Επιπλέον, το έγγραφο είναι διαθέσιμο και στη Θυρίδα του Πολίτη, στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.
gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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Άρθρο 5
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
1. Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας,
κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους
σκοπούς της λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής
του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας για
το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών- Εξετάσεων του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
(Α.Η.Φ.Υ.), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του
άρθρου 84 του ν. 4600/2019, και έχει την υποχρέωση
λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας
των λαμβανομένων πληροφοριών και οπωσδήποτε,
κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των
προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την
προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας για την
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσας για την έκδοση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης
ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές
κλινικές της χώρας και έχει την υποχρέωση λήψης και
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και οπωσδήποτε, κατ‘ ελάχιστον,
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων,
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
4. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης
επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας,
η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιφορτίζονται με τις
υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και ιδίως:
α) Επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του
Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ
άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό,
εκτός αν υποχρεούνται προς τούτο βάσει του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων.
Σε αυτή την περίπτωση, η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία.
β) Διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, λαμβανομένων
υπόψη και των επιταγών της παρ. 4 του άρθρου 83 του
ν. 4600/2019.

60146

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

γ) Λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.
δ) Τηρούν τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2
και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με την πρόσληψη
άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.
ε) Λαμβάνουν υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και
επικουρούν το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του
Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση
των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που
προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ.
στ) Συνδράμουν το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες
που διαθέτουν. Στο πλαίσιο αυτό η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και η
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ιδίως διενεργούν, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την
προστασία δεδομένων και υποβάλλουν αυτήν, καθώς
και κάθε επικαιροποίησή της, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, παρέχει συμβουλές όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά
με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί
την υλοποίησή της, με τη συνεργασία των Υπευθύνων
Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και της
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αντίστοιχα.
ζ) Θέτουν στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε
απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπουν και διευκολύνουν τους
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που
διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, μέσω του
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από άλλον ελεγκτή
εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας.
η) Ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο
επεξεργασίας, αμελλητί, στην περίπτωση που αντιληφθούν παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΓΚΠΔ.
5. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, λαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα
ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εκ μέρους της
Η.Δ.Ι.ΚΑ. Α.Ε. και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.:
α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπονται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες
εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην
τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη
νομοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό
χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την Η.Δ.Ι.Κ.Α.
Α.Ε. και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αντίστοιχα.
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β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων πραγματοποιούνται
με κρυπτογράφηση.
γ) Τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή επικαιροποιημένα
αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε
προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται
το όνομα χρήστη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι
ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών
δεδομένων. Τηρούνται, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή
αντίγραφα των προαναφερομένων αρχείων καταγραφής
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.
δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται συστηματικά
το προσωπικό, το οποίο ασχολείται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό
χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την Η.Δ.Ι.Κ.Α.
Α.Ε. και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αντίστοιχα.
6. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του
Υπουργείου Υγείας ως υπευθύνου επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της λειτουργίας της ειδικής
ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρούσας προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία των
Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Η.Δ.Ι.Κ.Α.
Α.Ε. και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αντίστοιχα, ως εκτελουσών την
επεξεργασία.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις δημόσιων νοσοκομείων
και ιδιωτικών κλινικών
1. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των δημόσιων νοσοκομείων όσο
και των εν λόγω μονάδων υγείας με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών - Εξετάσεων και της
αποθήκευσης των βεβαιώσεων νοσηλειών και εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4961/2022, πραγματοποιείται
έως την 15η.12.2022.
2. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των ιδιωτικών κλινικών όσο και
των εν λόγω μονάδων υγείας με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών - Εξετάσεων και της αποθήκευσης των βεβαιώσεων νοσηλειών και εξετάσεων του
άρθρου 93 του ν. 4961/2022, πραγματοποιείται έως την
11η.12.2023.
3. Τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται, για το σκοπό υλοποίησης των επιταγών των
άρθρων 84 του ν. 4600/2019 και της παρ. 1 του άρθρου
93 του ν. 4961/2022, για την ακριβή ενημέρωση του Ψηφιακού Αποθετηρίου βεβαιώσεων νοσηλείας ή εξέτασης
ασθενούς με τις βεβαιώσεις νοσηλείας-εξετάσεων εντός
της ανωτέρω προθεσμίας.
Άρθρο 7
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Ως έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 2 μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr- EΨΠ) ορίζεται η 20ή.12.2022.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022
Οι Υπουργοί
Υγείας

Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 66352
(2)
Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο
Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86
του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της
παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη
διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214), όπως η
ισχύς της παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του
ν. 4975/2022 (Α’ 187).
2. Το άρθρο πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 38).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
10. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
11. Tην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.105494/28.10.2012 (Β’ 3096)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.18051/27.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β΄/27.3.2012) “Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο
Νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011)”» (Β’ 3096).
12. Το υπ’ αρ. 20/08-04-2020 έγγραφο του Κέντρου
Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) αναφορικά με το κόστος διαχείρισης ασθενών με COVID-19.
13. Την υπ’ αρ. 1464 απόφαση της υπ’ αρ. 722ης/
06-11-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
14. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της 286ης/8.3.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας του Κε.Σ.Υ.
15. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.46075/04-08-2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας,
«Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας,
κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των
θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2
του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)» (Β’ 4336).
16. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται
στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας, λόγω των έκτακτων συνθηκών υγειονομικής κρίσης που διαμορφώνονται στη χώρα εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας.
17. Την υπό στοιχεία Β2β,Β1α/Γ.Π. οικ. 66025/16.11.2022
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την
οποία με την παρούσα απόφαση προκύπτει οικονομική
επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΚΑΕ
0673.01 Ε), το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας. Η ως
άνω δαπάνη θα καλυφθεί με ισόποση επιχορήγηση του
ΕΟΠΠΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας
(ΑΛΕ 2310505001 Φ./Ε.Φ.1015/202) είτε του τρέχοντος
έτους, είτε του επόμενου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία
ασυμπτωματικών, θετικών στον COVID-19
ασθενών
1. Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης), κλινών για τη
νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών
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στον ιό COVID-19, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται
για τα ως άνω περιστατικά με το ημερήσιο νοσήλιο των
ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή
μισθολογικού κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως
προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
(Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), και εξαιρουμένης
της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την
αντιμετώπιση του COVID-19.
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης
πράξης αποδοχής της πρότασης εθελοντικής διάθεσης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για
το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι
διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται ως ανωτέρω, για το
χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους.
3. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, οι οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID-19, καθώς και για την ένταξή
τους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται το ΕΚΑΒ.
4. Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΚΑΒ δύνανται να τίθενται τα ιδιωτικά ασθενοφόρα των ιδιωτών
παρόχων υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους
στο Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.
Άρθρο 2
Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία
ασθενών με COVID-19
1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών) για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται,
σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων
Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), την κείμενη νομοθεσία και τον Ε.Κ.Π.Υ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).
2. Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και Κ.Ε.Ν.
από την ομάδα διαγνώσεων νόσων και Κ.Ε.Ν. του αναπνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο)
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις
συνυπάρχουσες παθήσεις και επιπλοκές (αναπνευστικές,
καρδιολογικές κ.ά.) του νοσηλευόμενου λόγω COVID-19
ασθενούς και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και
λοιπά ιατρικά έγγραφα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η
διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών κλειστής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ειδικά, σε περίπτωση
συνυπαρχουσών παθήσεων και ανάλογα με τα κλινικά
δεδομένα του ασθενούς και τις επιπλοκές του, είναι επιδεκτικοί εφαρμογής οι ακόλουθοι κωδικοί Κ.Ε.Ν.: Α22Μβ
Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή
μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
ή του Α22Μα Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με
καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις.
3. Ο τρόπος χρέωσης των ανωτέρω Κ.Ε.Ν. εξειδικεύεται
σύμφωνα με τα πραγματικά κλινικά δεδομένα του ασθενή και το φύλλο νοσηλείας του κατά την είσοδο και έξοδό
του από τη δομή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου - κλινική.
4. Η αποζημίωση των ανωτέρω νοσηλευτικών περιστατικών πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους,
εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των
ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.
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5. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας
για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν
συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα
με το ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των
Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α’ 231), προσαυξημένο κατά
30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19 (χωρίς εφαρμογή συντελεστή μισθολογικής προσαύξησης).
Στην αποζημίωση των 30 ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα
Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία χορηγούνται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.
6. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης
πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται
σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κ.Α.Α. αποζημιώνονται με ημερήσιο
νοσήλιο ιδιωτικών κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, για το χρονικό
διάστημα πραγματικής χρήσης τους.
7. Τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της
παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά.
Άρθρο 3
Αποζημίωση κλινών για νοσηλεία ασθενών
σε ιδιωτικά θεραπευτήρια - κλινικές
1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2
της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από
COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται
σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του
περιστατικού, στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής
μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού
κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής
μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού
κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης
πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται
σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους και όχι μόνο της διάθεσής τους, όπως
ορίζεται ανωτέρω. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το
συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας
εφαρμόζεται αναλογικά.
Άρθρο 4
Αποζημίωση κλινών εντατικής θεραπείας για
νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια
κλινικές
1. Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση
έως 40% της δυναμικότητας των κλινών Μ.Ε.Θ. ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια
στην οποία υπάγονται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
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ρεσιών και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων
του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται
αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της
κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. υποχρεούνται να
υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν,
άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.
2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας
εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των κλινών Μ.Ε.Θ.
που διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται, ως εξής: α. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης
που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται,
εν είδει εύλογης αποζημίωσης χρήσης, στο εβδομήντα
(70%) τοις εκατό του ημερήσιου νοσηλίου της παρ. 8 του
άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018). β.
Με την έναρξη διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις
διατιθέμενες κλίνες Μ.Ε.Θ., η τιμή αποζημίωσης ορίζεται
στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του
Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), προσαυξημένη με
τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09. Υπεύθυνος
για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του
άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά.
3. Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης
Μ.Ε.Θ. ορίζονται τα κάτωθι: α) Ιατρικές Πράξεις - Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση). β) Φάρμακα που
ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: i. Αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές ορμονών κ.ά.), καθώς και φάρμακα που έχουν
ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας. ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά. iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.ά.). iv. Ινωδολυτικά
και θρομβολυτικά φάρμακα. v. Ανθρώπινη φυσιολογική
ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη. vi. Συστηματικά δρώντες,
ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά
αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. vii. Παρεντερικά κορτικοειδή.
viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστικού παράγοντα. x. Πλάσμα,
υποκατάστατα και τα παράγωγα του πλάσματος. xi.
Φάρμακα της παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.
xii Παρεντερική διατροφή. xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα παράγωγά του.
4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής κατάστασης του
ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του Κ.Ε.Ν. της κύριας νόσου, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν.
(Β’ 3096/2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο
υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του ημε-
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ρήσιου νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται χρήση
αυτού στα Κ.Ε.Ν και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία
υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν. συν
σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της παρούσας.
Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση
Κ.Ε.Ν., τότε αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλιο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα και ειδικά υλικά
που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης,
καθώς και τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και
προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον
υπάρχουν αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων.
5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από δημόσια νοσοκομεία
σε τμήματα νοσηλείας ή και Μ.Ε.Θ. ιδιωτικών κλινικών
ορίζεται το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας
και των κλινών Μ.Ε.Θ., καθώς και για το είδος των υπό
διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.
6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών για τις
κλίνες νοσηλείας και Μ.Ε.Θ. που θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ,
είναι καθ’ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(Β’ 4898/2018) και οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτά και θα καλυφθούν με έκτακτη
οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από
25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο 4Α
Αποζημίωση ιατρικών πράξεων που
παρασχέθηκαν στα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Ιδιωτικών Κλινικών,
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
εφημεριών του Ε.Σ.Υ.
Οι ιατρικές πράξεις που εκτελέσθηκαν σε δικαιούχους
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την προσέλευση και διερεύνησή τους
στα Τ.Ε.Π. Ιδιωτικών Κλινικών, οι οποίες εντάχθηκαν και
συμμετείχαν στις εφημερίες του Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID - 19, χωρίς να
απαιτηθεί τελικά εισαγωγή για νοσηλεία, αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου.
Οι υποβολές των εν λόγω δαπανών είναι διακριτές και
δεν υπόκεινται σε rebate & clawback. Κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 5
Αποζημίωση υπηρεσιών αποθεραπείαςαποκατάστασης σε κλίνες που διαθέτουν
τα Κ.Α.Α. - Κ.Ν.
1. H αποζημίωση των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. για υπηρεσίες αποθεραπείας-αποκατάστασης σε ασθενείς μετά από νόσηση
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με COVID - 19, ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α’ 231).
. Προκειμένου ο ασθενής να παραπεμφθεί στα παραπάνω κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να είναι
καταγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID 19 και να έχει λάβει γνωμάτευση ιατρού σχετικής με την
πάθηση ειδικότητας.
2. Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της αποθεραπείας - αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με
τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και το είδος της
θεραπείας. Ο αρχικός χρόνος νοσηλείας σε Κ.Α.Α.-Κ.Ν.
ορίζεται έως 30 ημέρες σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής του θεράποντος ιατρού και δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις 60 ημέρες τον χρόνο.
3. Τα ιδιωτικά Κ.Α.Α. - Κ.Ν. που έχουν διαθέσει κλίνες
για τη νοσηλεία ασθενών με COVID- 19, δύνανται, για το
χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται από την έγγραφη πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας, κατόπιν έγγραφης τροποποίησης αυτής από τον
ίδιο, να παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης και σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19,
εφόσον διαθέτουν διακριτούς χώρους.
4. Η αποζημίωση των κλινών που διέθεσαν τα Κ.Α.Α. Κ.Ν. και έγιναν αποδεκτές από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς που
δεν νοσούν από COVID-19, πραγματοποιείται σύμφωνα
με το άρθρο 44 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

2. Οι όροι ένταξης των ασθενών στα άρθρα 1 και 2 της
παρούσας υλοποιούνται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19
και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρουσμάτων.
3. Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και αποζημίωσης χρήσης
δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής
(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης
(rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
4. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίωσή τους
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό Ελέγχου και
Εκκαθάρισης Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν
περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής,
ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των ως άνω δαπανών από
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται σε ποσοστό 100%.
5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της για
όλες τις δαπάνες που θα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και αφορούν την παροχή υπηρεσιών έως και την
31η-12-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές,
συμμετοχές επί των νοσηλίων, διαφορά θέσης νοσηλείας
και κάθε άλλη δαπάνη.

Οι Υπουργοί

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών
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