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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ4α/οικ. 93320 (1)
Έγκριση σύναψης  Συμβάσεων Νοσοκομείων του ΕΣΥ 

με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. δ του Ν. 2519/1997 

(ΦΕΚ 165/Α΄) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνι−
κού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2889/2001 
(ΦΕΚ 37/Α΄) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/1998 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 99/Β΄) «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων», 
όπως αυτή ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27−7−11 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1702/Β΄/01−08−11) «Κλειστά Ενοποιημένα 
Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι−
νίδη και Παντελή Οικονόμου».

6. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και 
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής 

υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

7. Το Απόσπασμα των Πρακτικών της 13ης Συνεδρία−
σης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. (28−07−11).

8. Την ανάγκη ενίσχυσης των εσόδων των Νοσηλευ−
τικών Ιδρυμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη διάθεση πεντακοσίων πενήντα έξι (556) 
κλινών Νοσοκομείων του ΕΣΥ, σύμφωνα με τον επισυ−
ναπτόμενο πίνακα, σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, 
Ελλάδας και Εξωτερικού. Η διάθεση των αναφερόμενων 
κλινών θα γίνει μέσω συμβάσεων που θα υπογραφούν 
μεταξύ των Διοικήσεων των ΥΠΕ και των ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών. Στις εν λόγω συμβάσεις θα 
ορίζεται ότι αποδίδεται το ισχύον κρατικό τιμολόγιο 
από 1/10/11 (ΦΕΚ 1702/Β/2011), πλέον αναβάθμισης θέ−
σεως ανά ημέρα νοσηλείας. Καταληκτική ημερομηνία 
υπογραφής των συμβάσεων ορίζεται η 30−9−2011. 

Η εποπτεία των ανωτέρω ανήκει στους Διοικητές των 
ΥΠΕ εξ ονόματος των νοσοκομείων που είναι αρμόδιοι 
για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της σύναψης των 
συμβάσεων.

Το ΕΚΕΠΥ, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νο−
σοκομείων, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία, παρακο−
λούθηση και συντονισμό των υλικών που διατίθενται 
από τα Νοσοκομεία για την περίθαλψη ασφαλισμένων 
σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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