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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

15 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Φύλλου 177

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722
Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της
8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες
διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Πίνακας περιεχομένων
Άρθρο 1 - Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157)
Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο πρώτο – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Άρθρο δεύτερο - Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο τρίτο - Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής
αλκοόλης
Άρθρο τέταρτο - Χρήση προϊόντων δειγματισμού
Μέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέμπτο - Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών
ΕΚΑΒ
Άρθρο έκτο - Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών
υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση
του άρθρου 26 του ν. 4708/2020
Άρθρο έβδομο - Απασχόληση προσωπικού Κινητών
Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
Άρθρο όγδοο - Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου
της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
Άρθρο ένατο - Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων
από εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020
Άρθρο δέκατο - Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο ενδέκατο - Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο δωδέκατο - Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο
Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου
Άρθρο δέκατο τρίτο - Διάθεση ειδικού εξοπλισμού
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ.
και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο δέκατο τέταρτο - Έκδοση οικοδομικών αδειών
για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.
Άρθρο δέκατο πέμπτο - Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
Άρθρο δέκατο έκτο - Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών
φαρμάκων
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Άρθρο 48
Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων
επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος
κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό
1. Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014
(Α΄ 194) αντικαθίσταται ωs εξής:
«3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την
1η Σεπτεμβρίου 2017, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που
θα επιλεγούν για τον σκοπό αυτό με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.
Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021 σε νοσοκομεία που ορίζει κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μετά από εισήγηση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Στην ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται και
κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά και η διαδικασία
κατάργησης της υποχρέωσής τους για υποβολή στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ).
Με την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στην πλήρη εφαρμογή του Συ.Κ.Ν.Υ,
το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από πόρους του
Κρατικού Προϋπολογισμού, ασφαλιστικών οργανισμών,
ιδιωτικών ή δημόσιων, ελληνικών ή μη, καθώς και από
ιδιώτες ή άλλες πηγές αποζημίωσης νοσηλειών.»
Άρθρο 49
Αρμοδιότητα ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. προς εισήγηση
της ενδεδειγμένης εθνικής Κωδικοποίησης
Ιατρικών Πράξεων - Τροποποίηση του
άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014
1. Η παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014
(Α΄ 194) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών
Πράξεων, καθώς και για τη διαμόρφωση του Καταλόγου Κωδικών - Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD International Classification of Diseases), η ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Α.Ε. προτείνει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας την
ενδεδειγμένη εθνική Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων
και τον εθνικό Κατάλογο Κωδικών ICD, καθώς και την
αναθεώρηση και τροποποίηση αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά τους με τη λειτουργία του
Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ορίζονται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD.
Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας την
έκδοση και άλλων ιατρικών κωδικοποιήσεων, διαχειρίζεται και αναθεωρεί όλες τις ιατρικές κωδικοποιήσεις
που χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγείας της Χώρας.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση του σκοπού
της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Στο άρθρο 3 του Καταστατικού που περιλαμβάνεται
στο άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), προστίθεται παρ. 1Α ως ακολούθως:
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«1. Α Σκοπός της Εταιρείας είναι επίσης:
Η διαμόρφωση, η εισήγηση στον Υπουργό Υγείας για
την έκδοση όλων των ιατρικών κωδικοποιήσεων που
χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγείας της Χώρας, καθώς και η διαχείριση, αναθεώρηση και τροποποίηση
αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται και η συμβατότητά τους
με το Συ.Κ.Ν.Υ. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων και ειδικότερα:
- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων,
- του Καταλόγου Κωδικών - Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD - International Classification of Disease),
- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Εργαστηριακών Εξετάσεων,
- του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Απεικονιστικών Εξετάσεων,
- των λοιπών ιατρικών κωδικοποιήσεων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα υγείας της Χώρας.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση αρμοδιοτήτων
της «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού που περιλαμβάνεται στο άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014 (Α΄ 194),
προστίθεται περ. ζ) που έχει ως εξής:
«ζ) Δημιουργεί ηλεκτρονική εφαρμογή συλλογής και
επεξεργασίας όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από τον διοικητικό και ιατρικό
φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες
νοσοκομειακές δομές, την οποία διαχειρίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου
Υγείας, όπως ορίζουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις
με σκοπό: α) την εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου
συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά
Ομοιογενών Ομάδων, β) τη λειτουργία, εκμετάλλευση,
διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Συστήματος
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)
για την ορθολογική κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος, γ) τη συνεργασία και διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς,
δ) τη θέση σε λειτουργία και τη διαρκή επικαιροποίηση
του Συ.Κ.Ν.Υ., επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG, ε) την ενοποίηση και
διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στον χώρο
της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα, στ) την παροχή συμβουλών και την υποβολή εισηγήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς
για τα ως άνω θέματα, ζ) την παροχή προς κάθε υπηρεσία
του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών
στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών
και αξιολογήσεων για τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. και
η) τη συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών
και, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, τη διαμόρφωση
της πρότασής του προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με
το Συ.Κ.Ν.Υ. που ισχύει κάθε έτος. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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ρυθμίζονται: α) ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εφαρμογής β) όλα τα
θέματα λειτουργίας της εφαρμογής, οι διαπιστευμένοι
χρήστες της, ο τρόπος εισόδου τους στην εφαρμογή,
γ) τα δεδομένα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας και,
ιδίως, τα σχετικά με την καταγραφή του ονόματος του
χρήστη και του χρόνου παραμονής του στην εφαρμογή,
δ) οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω
επεξεργασίας των δεδομένων, ε) κάθε οργανωτικό και
τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης
της ταυτότητας των προσώπων που έχουν πρόσβαση
στην εφαρμογή, της καταγραφής των δεδομένων του
χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία
δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους
για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς
λόγους, στ) τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της
εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και
λειτουργίας της, ζ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης
των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, η)
οι αποδέκτες των δεδομένων, θ) οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων,
από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα
υποκείμενα των δεδομένων, ι) ο τρόπος διασύνδεσής της
με άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές στο χώρο της υγείας
και κ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»
Άρθρο 52
Ανταμοιβή για την ορθή και πλήρη
καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων
Τα νοσοκομεία αξιολογούνται ετησίως από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για την
ορθότητα και ακρίβεια της αποτύπωσης των ιατρικών
δεδομένων και από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) για
την πληρότητα και εγκυρότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δεδομένων, όπως ορίζονται
στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ετήσιας αξιολόγησης, τα νοσοκομεία που λαμβάνουν θετική αξιολόγηση δύνανται να ενισχύονται με παροχή
πρόσθετων δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιστημονικής
και ερευνητικής τους δραστηριότητας, καθώς και του
παρεχόμενου επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών
υγείας. Ο Υπουργός Υγείας με εισήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή
του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. δύναται, με απόφασή του, να χαρακτηρίζει τα ελεγχθέντα Νοσοκομεία ή τμήματα/κλινικές, ως
Νοσοκομεία ή Τμήματα/Κλινικές Αναφοράς ως προς την
ιατρική και οικονομική τεκμηρίωση. Ο χαρακτηρισμός
τους ως Νοσοκομείων ή Κλινικών Αναφοράς ως προς
την ιατρική και οικονομική τεκμηρίωση συνεπάγεται την
κατά προτεραιότητα συμμετοχή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και λοιπά κονδύλια
ενωσιακής προέλευσης, τη δυνατότητα πρόσληψης
πρόσθετου ερευνητικού προσωπικού για την υλοποίη-
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ση της δραστηριότητάς τους, την κατά προτεραιότητα
συμμετοχή τους στην υλοποίηση ερευνητικών μεθόδων
με επιπλέον οικονομική επιχορήγηση από το Υπουργείο
Υγείας, τη δυνατότητα κοινών συμπράξεων με πανεπιστήμια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για
την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ
δύνανται να τους παρέχονται πρόσθετα ωφελήματα
για τη λήψη καινοτόμου εξοπλισμού για την εφαρμογή
ερευνητικών μεθόδων ή χρηματοδότηση μέσω ειδικών
λογαριασμών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών
εξειδικεύονται το εύρος των παρεχόμενων ωφελημάτων
για τα νοσοκομεία αναφοράς και κάθε συναφής με τα
ανωτέρω λεπτομέρεια.
Άρθρο 53
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Στο άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται
υποπαρ. 4α ως εξής:
«4α. Στον Αντιπρόεδρο υπάγεται Αυτοτελές Τμήμα
Γραμματείας Αντιπροέδρου, το οποίο συστήνεται με τις
διατάξεις του παρόντος. Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο
επικουρεί τον Αντιπρόεδρο στο έργο του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Την επιμέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου
του Αντιπροέδρου.
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το προσωπικό και τους
συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
και το κοινό γενικά.
γ. Τον συντονισμό για τον χειρισμό από τις αρμόδιες
κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές.
δ. Τη μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την
ενημέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του.
στ. Την επιμέλεια για την προμήθεια και διαχείριση
υλικών.
Το αυτοτελές τμήμα γραμματείας του Αντιπροέδρου
στελεχώνεται από προσωπικό του Οργανισμού με απόφαση του Αντιπροέδρου.»
2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συστήνονται επιπρόσθετα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τρείς (3)
θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπροέδρου, οι οποίοι πρέπει να
έχουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο
της αλλοδαπής.
Εκ των ανωτέρω θέσεων μία (1) θέση είναι ειδικού συμβούλου - συνεργάτη, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του Αντιπροέδρου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου. Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις ειδικών
συμβούλων - συνεργατών καλύπτονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 46 και
την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) με
κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου

