
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόµου «Γενικές διατάξεις για τη δηµιουρ-
γία συστήµατος αµοιβών νοκοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία
συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» -
Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ» 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Εισαγωγή 

Για την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων και των ανα-
γκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στον χώρο της υγείας α-
παιτείται η διαµόρφωση ενός καθολικού συστήµατος
διαχείρισης και δίκαιης κατανοµής των δηµοσιονοµικών
πόρων µεταξύ των δηµόσιων νοσοκοµείων και των ιδιω-
τικών κλινικών. Η δέσµευση ως προς την υλοποίηση της
συγκεκριµένης µεταρρύθµισης περιλαµβάνεται και στο
πλαίσιο του Μνηµονίου Συνεννόησης στις συγκεκριµέ-
νες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής (της
9ης.2.2012), όπου ρητά αναφέρεται ότι : «Σε όλα τα νο-
σοκο�εία του ΕΣΥ, η Κυβέρνηση εφαρµόζει πιλοτικά ένα
πρόγρα��α Κλειστών Ενοποιη�ένων Νοσηλείων ΚΕΝ -
DRG (ο�οιογενών διαγνωστικών ο�άδων), �ε στόχο την
ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστή�ατος κοστολόγησης
στα νοσοκο�εία για τη σύναψη συ�βάσεων (�ε βάση �ελ-
λοντικές συ�βάσεις-πακέτα �εταξύ του ΕΟΠΥΥ και του
ΕΣΥ). Προς υποστήριξη της ανάπτυξης των ΚΕΝ - DRG,
η κυβέρνηση αναπτύσσει κλινικές κατευθυντήριες οδη-
γίες και αξιολογεί υφιστά�ενα διεθνή παραδείγ�ατα
προγρα��άτων ΚΕΝ - DRG, εξετάζοντας ιδιαίτερα τις
παρατηρήσεις για την κοστολόγηση των ΚΕΝ - DRG και
την αναλογικότητα των τι�ολογίων που βασίζονται σε
αυτά. Τα συστή�ατα ΚΕΝ - DRG περιλα�βάνουν την ανα-
λυτική καταχώρηση για τα έξοδα του προσωπικού.
[ΤΡΙΜ. 3-2012]». 
Το σύστηµα των Διαγνωστικά Oµοιογενών Oµάδων

(DRG - Diagnosis Related Groups) συντίθεται από έναν α-
ριθµό οµοιογενών οµάδων καθοριζόµενων µε ιατρικές
παραµέτρους (διάγνωσης, ιατρικής διαδικασίας κ.λπ.). Οι
διακριτές αυτές οµάδες διαφοροποιούνται ανάλογα µε
την ιατρική περιπλοκότητά τους. Κάθε οµάδα που καθο-
ρίζεται ως οµοιογενής προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο
µε αναφορά στο κόστος της ιατρικής θεραπείας. Συνή-
θως το κόστος της ιατρικής θεραπείας ορίζεται ως ένα
κατ’ αποκοπήν ποσό για το σύνολο της θεραπευτικής
διαµονής του ασθενούς. Οι διάφορες υπηρεσίες που κα-
θίστανται αναγκαίες για κάθε επιµέρους θεραπεία, σύµ-
φωνα µε την προσέγγιση και την µεθοδολογία των συ-
στηµάτων DRG, δεν αποζηµιώνονται µε διακριτό τρόπο.
Υπό το πρίσµα αυτό δεν πρόκειται για ένα σύστηµα αµοι-
βής που προβλέπει αµοιβή ανά υπηρεσία. Η οικονοµική
του επίδραση συνίσταται στην καταβολή αµοιβής του µέ-
σου κόστους της συγκεκριµένης οµοιογενούς οµάδας σε
εθνικό επίπεδο. 

Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί έ-
να σύστηµα οµοιογενών διαγνωστικών οµάδων που θα
είναι ικανό να διαφοροποιεί επαρκώς τις ιδιαίτερα υψη-
λού κόστους από τις οικονοµικότερες υπηρεσίες, ενώ
την ίδια στιγµή θα λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες στην
Ελλάδα όχι µόνο µε αναφορά στις πραγµατικές συνθή-

κες της ιατρικής, αλλά και µε αναφορά στο υφιστάµενο
κόστος. Η υιοθέτηση ενός ήδη υπαρκτού συστήµατος ο-
µοιογενών διαγνωστικών οµάδων µε τους συντελεστές
βαρύτητάς του ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες, δεν
πληρεί σε καµία περίπτωση αυτές τις προϋποθέσεις. Α-
ντίθετα υπάρχει η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός ανε-
ξάρτητου συστήµατος οµοιογενών διαγνωστικών οµά-
δων το οποίο σε κάθε περίπτωση θα αξιοποιεί την τεχνο-
γνωσία και την εµπειρία άλλων χωρών. Η υιοθέτηση ε-
νός καθιερωµένου και διεθνώς αναγνωρισµένου συστή-
µατος οµοιογενών διαγνωστικών οµάδων µε αντίστοιχη
προσαρµογή στις ελληνικές συνθήκες εµφανίζεται να εί-
ναι η πιο πρόσφορη λύση. Προκειµένου να διενεργηθούν
όλα τα αναγκαία βήµατα, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας
διακριτός φορέας (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.) για την ανάληψη των
συγκεκριµένων καθηκόντων. Μετά τη δηµιουργία του το
σύστηµα αµοιβών νοσοκοµείων (Σ.Α.Ν.) για την Ελλάδα,
θα αναπτύσσεται και θα επικαιροποιείται σε τακτικά χρο-
νικά διαστήµατα από τον συγκεκριµένο διακριτό φορέα
διαχείρισης (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.). 
Προκειµένου να καταστεί εφικτό για το διακριτό φο-

ρέα (την Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.) να προσαρµόσει το σύστηµα των
οµοιογενών διαγνωστικών οµάδων στις ελληνικές συν-
θήκες απαιτείται λεπτοµερής ενηµέρωση. Αυτή αφορά
τα στοιχεία υπηρεσιών και κόστους αυτών σε εθνικό επί-
πεδο (ΕΣΥΝΕΤ, Χάρτης Υγείας), και σε νοσοκοµειακό ε-
πίπεδο (µεταφορά δεδοµένων από νοσοκοµεία στην
Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.), καθώς και τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν
αυτά των νοσοκοµείων (µεταφορά δεδοµένων από τον
ΕΟΠΥΥ στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.). Επιπλέον στοιχεία απαιτού-
νται αναφορικά µε τις τιµές των φαρµάκων (ΕΟΦ), τις τι-
µές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των µισθών
του προσωπικού. Για τη συγκέντρωση και την επεξεργα-
σία των στοιχείων αυτών απαιτείται η διασφάλιση της ε-
λεύθερης και διαρκούς πρόσβασης σε αυτά. 
Μία πρόσθετη σηµαντική πλευρά της εφαρµογής του

συστήµατος οµοιογενών διαγνωστικών οµάδων είναι η
διαφάνεια που παρέχεται αναφορικά µε το κόστος και το
είδος των παρεχοµένων από τα νοσοκοµεία υπηρεσιών.
Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία
σχετικά µε το είδος και την πολυπλοκότητα των νοσοκο-
µειακών υπηρεσιών ή ακόµα τις ειδικές δαπάνες τους
στην Ελλάδα. Όµως οι λεπτοµερείς πληροφορίες σχετι-
κά µε τις νοσοκοµειακές υπηρεσίες στο σύνολό τους,
αλλά και ανά νοσοκοµείο, είναι απαραίτητες για τα όρ-
γανα που είναι αρµόδια για τον καθορισµό της πολιτικής
στην υγεία και για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της
πολιτικής του νοσοκοµείου. Το ίδιο ισχύει και για τη δια-
χείριση του κάθε νοσοκοµείου. Από οικονοµική άποψη, η
διοίκηση του νοσοκοµείου είναι πιο επιτυχής όταν οι υ-
πηρεσίες και οι αριθµοί τους καθίστανται γνωστές µε κά-
θε λεπτοµέρεια. Παράλληλα η παροχή των συγκεντρωτι-
κών αυτών στοιχείων στο βασικό ασφαλιστικό φορέα Ε-
ΟΠΥΥ επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασµό διαχείρισης υ-
ποθέσεων. Τέλος, η δηµοσίευση των δεδοµένων αυτών
για την ενηµέρωση των πολιτών θα παίξει σηµαντικό ρό-
λο στην επιλογή του νοσοκοµείου από τους ασθενείς
στο µέλλον. Οι εκθέσεις ποιότητας του νοσοκοµείου που
προέρχονται από τα δεδοµένα αυτά επιτρέπουν στους
ασθενείς να συγκρίνουν διάφορα νοσοκοµεία ως προς
τις παρεχόµενες θεραπείες τους. Η προοπτική αυτή προ-
ωθεί τον ανταγωνισµό µεταξύ των νοσοκοµείων και πα-
ράγει έτσι ένα καθοριστικό όφελος για τον τοµέα της υ-
γείας στο σύνολό της.



ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

(Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.)»

Επί του άρθρου πρώτου του Σχεδίου Νόµου 

Στο πρώτο άρθρο γίνεται ρητή αναφορά στην εισαγω-
γή του νέου συστήµατος κατανοµής αµοιβών ΣΑΝ, που
ως πρότυπο αναφοράς έχει το σύστηµα κατανοµής αµοι-
βών (DRG SYSTEM). To Σύστηµα Αµοιβών Νοσοκοµείων
σύµφωνα µε το νόµο καταλαµβάνει όλες τις παρεχόµε-
νες νοσοκοµειακές υπηρεσίες µε εξαίρεση αυτές που α-
φορούν : 
α) στη ιατρική περίθαλψη ασθενών σε ψυχιατρικά ι-

δρύµατα, 
β) στην ιατρική κάλυψη ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία

και 
γ) στην αποκατάσταση σε εξειδικευµένα νοσοκοµεια-

κά τµήµατα ή κέντρα αποκατάστασης. 
Οι ανωτέρω τοµείς χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότη-

τες και για το λόγο αυτό και διεθνώς έχουν αναπτυχθεί
διακριτά συστήµατα κατανοµής αµοιβών ως προς τους
συγκεκριµένους τοµείς. 

Στην τρίτη παράγραφο του πρώτου άρθρου του νόµου
καθορίζονται τα διακριτά χρονικά σηµεία πρώτης θέσε-
ως σε εφαρµογή του νόµου σε πιλοτικά επιλεγόµενα νο-
σοκοµεία από την 1.6.2015 έως την 31.12.2015, την πι-
λοτική φάση εφαρµογής του σε όλα τα δηµόσια νοσοκο-
µεία και τις ιδιωτικές κλινικές από 1.1.2016 έως
31.12.2016 (µε παράλληλη εφαρµογή των ΚΕΝ), και της
καθολικής θέσεως του σε ισχύ την 1.1.2017 και εφεξής
ηµεροµηνία αντικατάστασης των ΚΕΝ µε ένα δηµοσιο-
νοµικά ανώδυνο τρόπο. Στο ενδιάµεσο χρονικό διάστη-
µα από 1.6.2015 έως 1.1.2017 ορίζεται ότι το ΣΑΝ θα τε-
θεί σε εφαρµογή αρχικά σε πιλοτικά επιλεγόµενα νοσο-
κοµεία και εν συνεχεία πιλοτικά σε όλα τα νοσοκοµεία
ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία προηγούµενη εκπαίδευ-
ση του προσωπικού, η λήψη και επεξεργασία των ανα-
γκαίων δεδοµένων για την καθολική εφαρµογή του από
1.1.2017 και εφεξής.
Στην τέταρτη παράγραφο του πρώτου άρθρου του νό-

µου προβλέπεται ειδική ρήτρα ως προς την έκδοση σχε-
τικής κοινής υπουργικής απόφασης για την καταβολή
πρόσθετων αµοιβών σε περιπτώσεις πλήρωσης ορισµέ-
νων κριτηρίων, όπως ειδικών γεωγραφικών κριτηρίων και
εκτεταµένου ωραρίου του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού .   
Στην πέµπτη παράγραφο του πρώτου άρθρου ορίζεται

ως φορέας υλοποίησης του έργου της δηµιουργίας και
της λειτουργίας του Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων
η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., δηλαδή µία Ανώνυµη Εταιρεία δηµοσίου
συµφέροντος. Η επιλογή της µορφής της ανώνυµης ε-
ταιρείας δηµοσίου συµφέροντος για την υλοποίηση του
ως άνω έργου οφείλεται αφενός µεν στην ευελιξία του
συγκεκριµένου τύπου νοµικού προσώπου και στην οικο-
νοµική διαφάνεια που διασφαλίζεται µέσω του συγκεκρι-
µένου τύπου εταιρείας, αφετέρου δε στην εξασφάλιση
της προοπτικής συµµετοχής και ιδιωτικών φορέων (νο-
σοκοµείων και ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας)
στο όλο εγχείρηµα της διαµόρφωσης του ΣΑΝ. Με τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του συγκεκρι-
µένου συστήµατος κατανοµής αµοιβών µέσω της συµµε-

τοχής όλων των εµπλεκόµενων φορέων ιδιωτικών και
δηµόσιων στη διαµόρφωση, την ανανέωση και τη µελλο-
ντική του διαχείριση, ενώ παράλληλα αποφεύγεται και η
µελλοντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού,
καθώς η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. δύναται να µετεξελιχθεί µε γορ-
γούς ρυθµούς σε µία απολύτως βιώσιµη και οικονοµικώς
αυτάρκη ανώνυµη εταιρεία. 
Στην έκτη παράγραφο του πρώτου άρθρου ορίζεται το

αναγκαίο πλαίσιο συνεργασίας µε το Κεντρικό Συµβού-
λιο Υγείας για την υιοθέτηση της αναγκαίας ονοµατολο-
γίας και της κωδικοποίησης των ιατρικών πράξεων επί τη
βάσει του ICD -10 που θα αποτελέσει την πάγια βάση α-
ναφοράς για την διαµόρφωση του Συστήµατος Αµοιβών
Νοσοκοµείων. 
Στην έβδοµη παράγραφο του πρώτου άρθρου γίνεται

ειδική αναφορά στην αρµοδιότητα του Εποπτικού Συµ-
βουλίου να ενθαρρύνει τη συµµετοχή και των ιδιωτικών
φορέων στα διοικητικά όργανα της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.. Προς
το σκοπό αυτό τις ιδιωτικές κλινικές οφείλουν να ιδρύ-
σουν σχετικούς αντιπροσωπευτικούς φορείς εντός τα-
κτής προθεσµίας.

Επί των άρθρων δεύτερου έως τέταρτου του Σχεδίου
Νόµου

Στο πλαίσιο των άρθρων δεύτερου έως τέταρτου, ορί-
ζεται η υποχρέωση των δηµόσιων νοσοκοµείων και των
ιδιωτικών κλινικών από το χρονικό σηµείο της θέσεως σε
εφαρµογή του ως άνω νόµου, για την τακτική αποστολή
αρχείων δεδοµένων από τον ιατρικό και το διοικητικό
φάκελο του ασθενούς. Η συγκεκριµένη υποχρέωση ηλε-
κτρονικής µετάδοσης και αποστολής δεδοµένων από
τον ιατρικό και το διοικητικό φάκελο ασθενούς αποτελεί
την πλέον θεµελιώδη προϋπόθεση για την αναγκαία
συλλογή δεδοµένων επί τη βάσει των οποίων θα δηµι-
ουργηθεί το ΣΑΝ. Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. ορίζεται ως ο φορέας
συλλογής των δεδοµένων αυτών τα οποία θα επεξεργα-
στεί καθολικά ώστε, αφού συγκεντρώσει το σύνολο των
ιατρικών δαπανών και των παρασχεθεισών υπηρεσιών α-
πό δηµόσια νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές σε όλους
τους ασθενείς σε ετήσια βάση, να δηµιουργήσει το σύ-
στηµα κριτηρίων κατανοµής αµοιβών µεταξύ νοσοκοµεί-
ων. 
Για το σκοπό αυτόν απαιτείται να διαβιβάζονται ηλε-

κτρονικά όλα τα δεδοµένα από τον ιατρικό φάκελο του
ασθενούς, ΑΜΚΑ, διάγνωση και θεραπεία ώστε να εισά-
γονται προς επεξεργασία στο ηλεκτρονικό σύστηµα λει-
τουργίας της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. και να σταθµίζονται ως προς
την διαµόρφωση της τελικής κατανοµής της αµοιβής ανά
περιστατικό ασθενούς. Για τον ίδιο λόγο απαιτείται και η
αποστολή των δεδοµένων κόστους νοσηλείας και εν γέ-
νει θεραπείας των ασθενών, ώστε και αυτά µετά από την
κατάλληλη επεξεργασία από την Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. να δια-
µορφώσουν την ετήσια βάση αναφοράς για την κατανο-
µή αµοιβών ανά περιστατικό ασθενούς για το προσεχές
έτος θέσεως σε εφαρµογή του συστήµατος. Για την τή-
ρηση των αρχείων και την επεξεργασία των δεδοµένων
θα τηρηθούν οι διατάξεις του ν. 2472/1997, περί προστα-
σίας των προσωπικών δεδοµένων.

Προς διασφάλιση της τήρησης της ως άνω υποχρέω-
σης εξάλλου εκ µέρους των δηµόσιων νοσοκοµείων και
των ιδιωτικών κλινικών προβλέπονται κυρώσεις σε περί-
πτωση µη συµµόρφωσης. 
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Επί του άρθρου πέµπτου του Σχεδίου Νόµου

Προς το σκοπό της διασφάλισης της ίδιας βάσης δεδο-
µένων για την λειτουργία του ΣΑΝ, και ο ΕΟΠΥΥ ως αυ-
τοτελές νοµικό πρόσωπο και κύριος φορέας αγοράς υ-
πηρεσιών υγείας υποχρεούται όπως αποστέλλει σε τα-
κτική βάση τα ίδια δεδοµένα των ασφαλισµένων του (δη-
λαδή στοιχεία του διοικητικού και του ιατρικού τους φα-
κέλου της νοσηλείας τους και του κόστους της), ώστε η
Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. να διαµορφώσει την πληρέστερη δυνατή
βάση δεδοµένων για την δηµιουργία του συστήµατος
κριτηρίων κατανοµής αµοιβών νοσοκοµείων για το προ-
σεχές έτος. Για τον ίδιο λόγο προβλέπεται και σύστηµα
κυρώσεων εις βάρος του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση µη συµ-
µόρφωσης. 

Επί των άρθρων έκτου έως ένατου του Σχεδίου Νόµου

Από το άρθρο έκτο µέχρι και το άρθρο ένατο ορίζεται
η σύσταση της ανώνυµης εταιρείας µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µε την επωνυµία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.», το µετοχικό κεφά-
λαιο αυτής, οι πόροι της και οι ατέλειες που απολαµβά-
νει. Σύµφωνα µε το οικείο άρθρο δηµιουργούνται δύο κα-
τηγορίες µετόχων αφενός µεν ο Υπουργός Υγείας ως
µόνος µέτοχος, ο οποίος δύναται να µεταβιβάσει περαι-
τέρω τις µετοχές του, αφετέρου δε τα δηµόσια νοσοκο-
µεία, τα ασφαλιστικά ταµεία και οι αντιπροσωπευτικές ε-
νώσεις των ιδιωτικών κλινικών. Επειδή η συγκεκριµένη
µετοχική σύνθεση δεν ήταν εφικτό να επιτευχθεί από το
χρονικό σηµείο ίδρυσης της εταιρείας, λόγω της έλλει-
ψης αντιπροσωπευτικών φορέων των ιδιωτικών κλινι-
κών, αρχικά προβλέπεται η σύσταση µε µοναδικό µέτοχο
το Ελληνικό Δηµόσιο δια του Υπουργού Υγείας, ο οποί-
ος θα αναλάβει το έργο της διοίκησης της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.
κατά το µεταβατικό χρονικό διάστηµα της πρώτης εταιρι-
κής της χρήσης. Προς τον σκοπό της επίτευξης της ευ-
ρύτερης συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων φορέ-
ων συνδιαχείρισης του ΣΑΝ τάσσεται στο ίδιο άρθρο συ-
γκεκριµένη προθεσµία για την δηµιουργία των αντιπρο-
σωπευτικών φορέων των ιδιωτικών νοσοκοµείων µέχρι
την 1.6.2015. Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι σκοπός της
Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. είναι η διασφάλιση της ισοβαρούς εκπρο-
σώπησης όλων των ενδιαφερόµενων αντιπροσωπευτι-
κών φορέων. 
Για τον ίδιο λόγο ιδρύεται και ειδικό εταιρικό όργανο,

το Εποπτικό Συµβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., το οποίο ειση-
γείται στον αρµόδιο Υπουργό Υγείας τη συµµετοχή φο-
ρέων που πληρούν τα ειδικά χαρακτηριστικά της αντι-
προσωπευτικότητας στις µελλοντικές αυξήσεις µετοχι-
κού κεφαλαίου. 
Στους πόρους της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. αναφέρεται η αµοιβή

που καταβάλλεται ετησίως, ανά εισαγωγή ασθενούς, α-
πό τους ασφαλιστικούς φορείς και από τον κοινωνικό
προϋπολογισµό ως προς τους ανασφάλιστους για την
κάλυψη της δαπάνης λειτουργίας και επικαιροποίησης
του ΣΑΝ και για την κάλυψη της λειτουργίας και των πα-
ραγωγικών δαπανών της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.. Το ύψος της α-
µοιβής αυτής θα ορίζεται ετησίως µετά από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. και θα κυρώνε-
ται µε κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονοµι-
κών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Υγείας. 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στο δεύτερο µέρος του Σχεδίου Νόµου παρατίθεται ο-
λόκληρο το κείµενο του Καταστατικού της εταιρείας. 
Ειδικότερα: 

Άρθρα 1 έως 4 του Καταστατικού 

Στα άρθρα αυτά ορίζονται η επωνυµία, η έδρα, ο σκο-
πός της συγκεκριµένης εταιρείας και η διάρκεια της εται-
ρείας. Ως προς την επωνυµία στην αγγλική γλώσσα επε-
λέγη ο όρος GREEK DRG INSTITUTΕ προκειµένου να
παραπέµπει στην διεθνώς γνωστή ορολογία ως προς την
χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία συστήµατος κατανοµής
αµοιβών. Επίσης για τον σκοπό της δηµιουργίας του
ΣΑΝ, η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. εξασφαλίζει τη χρήση άδειας ενός
αναγνωρισµένου ηλεκτρονικού προγράµµατος DRG κα-
τάλληλου για τη µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλ-
λευση, διαχείριση και συντήρηση του Συστήµατος Αµοι-
βής Νοσοκοµείων σύµφωνα µε τα παραπάνω.

Αρθρο 5 του Καταστατικού 

Στο άρθρο 5 περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις που αφο-
ρούν το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίζεται
στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000€) ευρώ και
διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονοµαστικές, επι-
δεκτικές µεταβίβασης µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενή-
ντα (50) ευρώ η καθεµία. 

Άρθρα 6 έως 21 του Καταστατικού

Στα ως άνω άρθρα περιλαµβάνονται οι διατάξεις του
νόµου που αφορούν στα όργανα εκπροσώπησης της συ-
στηνόµενης Α.Ε. και τις αρµοδιοτήτές τους. Οι συγκεκρι-
µένες διατάξεις αποτελούν ουσιαστικά ένα συνδυασµό
των προβλεπόµενων ρυθµίσεων του κωδικοποιητικού νό-
µου για τις ανώνυµες εταιρείες 2190/1920 και του νόµου
3429/2005 που αφορούν τις εταιρείες δηµοσίου σκοπού. 
Επιπλέον των συνήθως προβλεπόµενων οργάνων διοι-

κήσεως της ανώνυµης εταιρείας προβλέπεται εν προκει-
µένω και η σύσταση ενός πρόσθετου διοικητικού οργά-
νου του ονοµαζόµενου Εποπτικού Συµβουλίου. Η σύνθε-
ση και οι αρµοδιότητές του προβλέπονται στα άρθρα 9 έ-
ως 12. Μεταξύ αυτών των αρµοδιοτήτων συγκαταλέγε-
ται η υποβολή πρότασης προς την πλέον αντιπροσωπευ-
τική οργάνωση των ιδιωτικών κλινικών για τη συµµετοχή
της στα διοικητικά όργανα της Εταιρείας και στο µετοχι-
κό κεφάλαιό της δια της υποβολής σχετικών προτάσεων
στον αρµόδιο Υπουργό Υγείας. 

Άρθρα 22 έως 26 του Καταστατικού 

Στα ως άνω άρθρα προβλέπονται πρόσθετες οργανω-
τικές διατάξεις για την λειτουργία της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. και
συγκεκριµένα οι διατάξεις που αφορούν στην πρώτη ε-
ταιρική χρήση, τη δραστηριότητα των ελεγκτών και τη
δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Η
πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται µέχρι την 31.12.2015. 
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Άρθρα 27 και 28 του Καταστατικού 

Τα ανωτέρω άρθρα περιλαµβάνουν τις ρυθµίσεις για
το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. σύµφωνα µε
το νόµο 3429/2005 (Α΄314), όπως αυτός τροποποιήθηκε
µε τον ν. 4254/2014, καθώς και τις διατάξεις για την πρό-
σληψη προσωπικού. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαµ-
βάνει τους επιµέρους στόχους κάθε χρήσης και εξειδι-
κεύει τους οικονοµικούς στόχους και τις δυνατότητες
βελτίωσης αυτών ανά έτος. 
Το άρθρο 28 του νόµου περιλαµβάνει τις ειδικές διατά-

ξεις για την πρόσληψη προσωπικού υπάγοντας τη συ-
γκεκριµένη διαδικασία στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του
νόµου 3429/2005. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 
26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ 

Με τις διατάξεις των άρθρων δέκατου και ενδέκατου
του παρόντος νοµοσχεδίου, προσαρµόζεται στο εθνικό
δίκαιο η Οδηγία 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νο-
εµβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας
2006/17/ΕΚ, όσον αφορά ορισµένες τεχνικές απαιτήσεις
για τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, που έ-
χει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε το π.δ. 26/2008
(Α΄51) «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς
την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύ-
πων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προµή-
θεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την α-
ποθήκευση και τη διανοµή ανθρώπινων ιστών και κυττά-
ρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν ο-
δηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ
(EEL 294/25.10.2006).»

Άρθρο ενδέκατο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ Π.Δ.

26/2008 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕE)

Πρόσφατα επιστηµονικά στοιχεία που παρασχέθηκαν
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νό-
σων (ΕΚΠΕΝ), καθώς και η επιτόπια πρακτική εµπειρία έ-
δειξαν ότι, µε βάση το σηµερινό επίπεδο επιστηµονικών
γνώσεων, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί µια πε-
ριοχή µε υψηλή επίπτωση HTLV-I. Η οδηγία 2006/17/ΕΚ
της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2006, όριζε την
διενέργεια δοκιµασιών ανίχνευσης αντισωµάτων HTLV-I
για δότες που κατοικούν ή προέρχονται από περιοχές µε
υψηλή επίπτωση ή που ζουν µε ερωτικούς συντρόφους,
οι οποίοι προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές ή όταν
οι γονείς του δότη προέρχονται από τις περιοχές αυτές
και που απαιτούνται τόσο για τους δότες αναπαραγωγι-
κών κυττάρων, όσο και για τους λοιπούς δότες. 
Η «επίπτωση» µετρά το ποσοστό εµφάνισης νέων

κρουσµάτων µιας νόσου ή µιας κατάστασης, ενώ ο «επι-
πολασµός» είναι το ποσοστό ενός πληθυσµού που νοσεί
από µια συγκεκριµένη νόσο σε µια συγκεκριµένη χρονι-
κή στιγµή. Στην πράξη, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία
για τον επιπολασµό παρά για την επίπτωση. Επιπλέον,
για την αξιολόγηση του αντικτύπου µιας χρόνιας νόσου
σε µια κοινότητα και για τον προσδιορισµό των επακό-
λουθων αναγκών, ο επιπολασµός είναι πιο κατάλληλος

δείκτης µέτρησης από την επίπτωση. Εποµένως, για να
εξασφαλιστεί η συνεκτικότερη εφαρµογή των απαιτήσε-
ων διενέργειας δοκιµασιών HTLV-I στα κράτη-µέλη, οι α-
ναφορές στην υψηλή επίπτωση ενδείκνυται να αντικατα-
σταθούν από αναφορές στον υψηλό επιπολασµό.

Άρθρο δωδέκατο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV ΤΟΥ Π.Δ.

26/2008 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕE)

Σε αυτό το άρθρο και για τις παραγράφους 1 και 2 ι-
σχύει ό,τι αναφέρεται ανωτέρω σχετικά µε την έννοια
του «επιπολασµού».
Σχετικά µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου:

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 του παραρτήµατος ΙV
του π.δ. 26/2008 απαιτείται να λαµβάνονται δείγµατα αί-
µατος σε κάθε δωρεά, είτε πρόκειται για δωρεά αναπα-
ραγωγικών κυττάρων από τον σύντροφο (όχι για άµεση
χρήση), είτε για δωρεά αναπαραγωγικών κυττάρων από
άλλο άτοµο πλην του συντρόφου.
Όσον αφορά στη δωρεά αναπαραγωγικών κυττάρων

από τον σύντροφο, πρόσφατα επιστηµονικά στοιχεία έ-
δειξαν ότι η απαίτηση διενέργειας δοκιµασιών σε τακτά
χρονικά διαστήµατα µέχρι ένα µέγιστο διάστηµα 24 µη-
νών δε µειώνει το επίπεδο ασφάλειας των σχετικών κυτ-
τάρων, αν τα ιδρύµατα ιστών που χρησιµοποιούν τεχνο-
λογία υποβοήθησης της αναπαραγωγής εφαρµόζουν κα-
τάλληλα συστήµατα ασφάλειας και ποιότητας, σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του π.δ. 26/2008 (άρθρο 16 της οδηγίας
2004/23/ΕΚ). Εντός των εν λόγω χρονικών διαστηµάτων,
µπορεί να βασίζεται κανείς στα αποτελέσµατα της προη-
γούµενης δοκιµασίας που πραγµατοποιήθηκε στον ίδιο
δότη.
Καθώς η διενέργεια δοκιµασίας σε κάθε δωρεά δεν

βελτιώνει την ασφάλεια των αναπαραγωγικών κυττάρων
που δωρίζονται µεταξύ συντρόφων, η πρακτική εµπειρία
δείχνει ότι αυτή η απαίτηση είναι δαπανηρή και επαχθής
τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα συστήµατα υγεί-
ας. Συνεπώς, για να γίνει πιο αναλογική η προσπάθεια ε-
πίτευξης του επιδιωκόµενου στόχου ασφάλειας, ενδεί-
κνυται να επιτραπεί στα κράτη-µέλη να απαιτούν τη διε-
νέργεια δοκιµασιών σε τακτά χρονικά διαστήµατα που
µπορούν να καθορίζουν τα ίδια, µε µέγιστο όριο τους 24
µήνες, αντί για τη διενέργεια δοκιµασίας σε κάθε δωρεά.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ. Βορίδης Γκ. Χαρδούβελης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ι. Βρούτσης Ν. - Γ. Δένδιας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ. Μητσοτάκης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος α-
µοιβών νοκοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της ε-
ταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοι-
βών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή
στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτρο-
πής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/17/ΕΚ 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.)»

Άρθρο πρώτο
Εισαγωγή συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων επί τη

βάσει ολοκληρωµένου συστήµατος κατανοµής αµοιβής
ανά περιστατικό

1. Εισάγεται στο χώρο της υγείας το Σύστηµα Αµοι-
βών Νοσοκοµείων (Σ.Α.Ν.). Είναι καθολικό σύστηµα κα-
τανοµής αµοιβών, οικονοµικών πόρων µεταξύ νοσοκο-
µείων, δηµόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει των ειδικών
χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης
και θεραπείας ασθενών που παρέχονται. 

2. Το Σ.Α.Ν.: 
α) καταλαµβάνει όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που πα-

ρέχονται, µε εξαίρεση αυτές που αφορούν:
αα) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε ψυχιατρικά

νοσοκοµειακά τµήµατα, 
ββ) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε εξωτερικά ια-

τρεία νοσοκοµείων και
γγ) στην αποκατάσταση σε εξειδικευµένα νοσοκοµεια-

κά τµήµατα ή κέντρα αποκατάστασης, 
β) βασίζεται στη µεθοδολογία του συστήµατος Δια-

γνωστικών Οµοιογενών Οµάδων (DRG-Diagnosis
Related Groups),
γ) προβλέπει ως κεντρική αρχή τον καθορισµό δίκαιης

αµοιβής για όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχο-
νται, ανά περιστατικό ασθενούς και
δ) συνιστά ένα εθνικής εµβέλειας καθολικό σύστηµα

καθορισµού αµοιβών επί τη βάσει διαγνωστικά οµοιογε-
νών οµαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό,
καθώς και συνυπολογισµού δαπανών κάθε είδους, στις
οποίες συµπεριλαµβάνεται, κατά το στάδιο της πλήρους
θέσεώς του σε εφαρµογή, όπως αυτό ορίζεται στο δεύ-
τερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρ-
θρου, και η µισθοδοσία των ιατρών.

3. Το Σ.Α.Ν. τίθεται σε δοκιµαστική εφαρµογή την 1η Ι-
ουνίου 2015, σε συγκεκριµένα νοσοκοµεία που θα επιλε-
χθούν για το σκοπό αυτόν και από την 1η Ιανουαρίου
2016 έως την 31η Δεκεµβρίου 2016, σε όλα τα δηµόσια
νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ηµεροµηνία κα-
θολικής εφαρµογής του Σ.Α.Ν. ορίζεται η 1η Ιανουαρίου
2017. 
Από την 1η Ιουνίου 2015 έως και την 1η Ιανουαρίου

2017 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα µε το Σ.Α.Ν.
οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονο-
µικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον καθορισµό των
Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 
Από τη θέση του σε πλήρη εφαρµογή, την 1η Ιανουαρί-

ου 2017, το Σ.Α.Ν αντικαθιστά κάθε άλλο σύστηµα απο-
τίµησης αξίας νοσοκοµειακών υπηρεσιών ή κατανοµής
αµοιβών νοσοκοµείων, που προέρχονται από τους πό-
ρους των ασφαλιστικών οργανισµών και από τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας κα-
θορίζονται τα νοσοκοµεία στα οποία θα τεθεί σε δοκιµα-
στική εφαρµογή το Σ.Α.Ν.. από την 1η Ιανουαρίου 2015
έως την 31η Δεκεµβρίου 2015, καθώς και κάθε άλλο σχε-
τικό θέµα µε τη διαδικασία καταβολής των αµοιβών στα
νοσοκοµεία αυτά. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υ-
πουργών καθορίζονται κάθε φορά τα νοσοκοµεία που ε-
ντάσσονται στο Σ.Α.Ν.. Επίσης, µε κοινή απόφαση των
ανωτέρω Υπουργών µπορεί να παρατείνεται η ηµεροµη-
νία της καθολικής εφαρµογής του Σ.Α.Ν., σε περίπτωση
πρόσκαιρης αδυναµίας εισαγωγής του, λόγω της ανε-
παρκούς επιµόρφωσης του προσωπικού των νοσοκοµεί-
ων, της ανάγκης πρόσθετου χρόνου επεξεργασίας των
δεδοµένων, της πρόσκαιρης αδυναµίας ένταξης στο
Σ.Α.Ν. ορισµένου τύπου ασθενειών και θεραπευτικών µε-
θόδων, των τυχόν καθυστερήσεων στη διαµόρφωση του
ενιαίου συντελεστή βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Οµοιο-
γενή Οµάδα ή άλλων τεχνικών προβληµάτων.

4. Σε περιπτώσεις αµοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσο-
κοµείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτη-
ριστικά, όπως ειδικά γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταµέ-
νο ωράριο λειτουργίας προσωπικού λόγω της αποµακρυ-
σµένης γεωγραφικής θέσης τους και οι οποίες δεν χρη-
µατοδοτούνται επαρκώς από το Σ.Α.Ν., µπορεί να καθιε-
ρώνονται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουρ-
γών της προηγουµένης παραγράφου, πρόσθετες οικονο-
µικές ενισχύσεις και αµοιβές. 

5. Με σκοπό τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη διαρ-
κή επικαιροποίηση του Σ.Α.Ν. συστήνεται µε το έκτο άρ-
θρο του παρόντος νοµικό πρόσωπο µε τη µορφή ανώνυ-
µης εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επω-
νυµία «Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων Α-
νώνυµη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.». 

6. Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελ-
ληνική Ονοµατολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρι-
κών Πράξεων, καθώς και για τη διαµόρφωση του Κατα-
λόγου Κωδικών - Διεθνής Ταξινόµηση Ασθενειών (ICD -
International Classification of Disease), η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.
προτείνει εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος προς το Κεντρικό Συµβούλιο
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) την ενδεδειγµένη Κωδικοποίηση Ιατρι-
κών Πράξεων και τον Κατάλογο Κωδικών ICD, ώστε να
εξασφαλίζεται η συµβατότητά της µε τη δηµιουργία του
Σ.Α.Ν. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστηµάτων. Το
ΚΕ.Σ.Υ. υποχρεούται εντός προθεσµίας τριάντα (30) η-
µερών από την υποβολή της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. να
γνωµοδοτήσει προς τον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, εντός προθεσµίας εξήντα (60) η-
µερών από την υποβολή στο ΚΕ.Σ.Υ. της πρότασης της
Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ορίζεται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξε-
ων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD, που θα επιλεγούν.

7. Για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη επίτευξη
του έργου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., µέχρι την ολοκλήρωση της
πρώτης εταιρικής της χρήσης, το Εποπτικό Συµβούλιό
της υποβάλει πρόταση προς την πλέον αντιπροσωπευτι-
κή οργάνωση των ιδιωτικών κλινικών για τη συµµετοχή
της στα διοικητικά όργανα της εταιρείας και στο µετοχι-
κό της κεφάλαιο. 
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Άρθρο δεύτερο
Αποστολή στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου 

ασθενών από τα δηµόσια νοσοκοµεία και 
τις ιδιωτικές κλινικές

Για τη δηµιουργία και τη διαρκή ανάπτυξη του Σ.Α.Ν.,
όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία και οι ιδιωτικές κλινικές της
χώρας αποστέλλουν στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., σε ηλεκτρονική
µορφή, αρχείο µε τα στοιχεία των ασθενών και τα ιατρι-
κά και διοικητικά δεδοµένα από το φάκελο νοσηλείας
τους, όπως δεδοµένα εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, εξι-
τήριο και τα γενικά δεδοµένα. Τα Αρχεία Νοσηλείας πε-
ριέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, όπως
A.M.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.. Για την τήρηση του αρχείου αυτού
και την επεξεργασία των δεδοµένων εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύουν. Παρέχεται, ε-
πίσης, νόµιµο δικαίωµα πρόσβασης της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. στα
πληροφοριακά δεδοµένα του Εθνικού Οργανισµού Φαρ-
µάκων, καθώς και στο πληροφοριακό Σύστηµα Συλλογής
Δεδοµένων ανά ιατρική µονάδα (ESYNET) και στο πρό-
γραµµα «Xάρτης Yγείας» προς επαλήθευση των ποσοτι-
κών και ποιοτικών δεδοµένων κοστολόγησης, ανά περι-
στατικό ασθενούς, που αποστέλλονται. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα επιµέρους στοιχεία
που δικαιούται να λαµβάνει από τους ως άνω φορείς η
Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ο τρόπος κωδικοποίησης και διασφάλισης
της µυστικότητάς τους, ο τρόπος επεξεργασίας, ο χρό-
νος διατήρησης και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη
του Εποπτικού Συµβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., που εκδί-
δεται το αργότερο µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2014, εξειδι-
κεύονται οι υποχρεώσεις των νοσοκοµείων, αναφορικά
µε την αποστολή των ιατρικών στοιχείων, καθώς και
στοιχείων από το διοικητικό και τον ιατρικό φάκελο του
ασθενούς, το περιεχόµενο των αρχείων ανά ασθενή που
αποστέλλονται υποχρεωτικά, την ηλεκτρονική φόρµα
καταγραφής των δεδοµένων από τα νοσοκοµεία, τη χρο-
νική συχνότητα αποστολής των δεδοµένων, το χρόνο
διατήρησης, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης ασθε-
νών και τη µεθοδολογία διαφύλαξης της µυστικότητας,
τη διαβάθµιση και την ασφαλή ηλεκτρονική µετάδοση
των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και
πληροφοριακό θέµα για την υλοποίηση του παρόντος.
Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Υγείας

καθορίζονται: το είδος, το εύρος, η κλιµάκωση των κυ-
ρώσεων, που θα επιβάλλονται σε βάρος των διοικητών
των νοσοκοµείων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων
που ορίζονται στο παρόν άρθρο, καθώς και η διαδικασία
επιβολής των κυρώσεων. Το ύψος της χρηµατικής ποινής
δεν µπορεί να ξεπερνά τις µηνιαίες αποδοχές των διοι-
κητών των νοσοκοµείων και σε περίπτωση υπότροπης
άρνησής τους προς συµµόρφωση, µπορεί να οριστεί ως
πειθαρχική ποινή η προσωρινή ή οριστική παύση από τα
καθήκοντά τους.

Άρθρο τρίτο
Αποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών 

από τα δηµόσια νοσοκοµεία

Εκτός από την υποχρέωση του δεύτερου άρθρου του
παρόντος, τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν την υποχρέω-
ση να αποστέλλουν τα στοιχεία κόστους νοσηλείας ανά
περιστατικό ασθενούς. Με την απόφαση του Υπουργού
Υγείας, του δεύτερου άρθρου του παρόντος, µετά από

γνώµη του Εποπτικού Συµβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ε-
ξειδικεύεται το περιεχόµενο της ως άνω υποχρέωσης
των δηµοσίων νοσοκοµείων, το περιεχόµενο και η µορφή
των στοιχείων κόστους ανά ασθενή, ο ηλεκτρονικός τύ-
πος καταγραφής των δεδοµένων από τα νοσοκοµεία, η
περιοδικότητα αποστολής των δεδοµένων, τα αναγκαία
στοιχεία ταυτοποίησης των ασθενών, η διαβάθµιση και η
ασφαλής ηλεκτρονική µετάδοση των αρχείων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέµα για
την υλοποίηση του παρόντος. Οι κυρώσεις του δεύτερου
άρθρου επιβάλλονται και σε περίπτωση που δεν τηρείται
από τα νοσοκοµεία η υποχρέωσή τους για την αποστολή
των αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών.

Άρθρο τέταρτο
Αποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών 

από ιδιωτικές κλινικές

Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. µεριµνά για τη συλλογή των αντίστοι-
χων Αρχείων Κόστους Νοσoκοµειακών Υπηρεσιών από ι-
διωτικές κλινικές. Προς το σκοπό αυτόν προβαίνει στην
αναλυτική ενηµέρωση των διοικήσεων των ιδιωτικών κλι-
νικών ως προς τα οφέλη της δηµιουργίας του Σ.Α.Ν. και
συνάπτει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες συµµετοχής
τους στην ανάπτυξή του, όπως συµφωνίες συµµετοχής
στη διαδικασία της διαβούλευσης και εθελοντικής απο-
στολής των Αρχείων Κόστους Νοσηλείας ασθενών τους.
Στις συµφωνίες αυτές προσδιορίζεται από την Ε.Σ.Α.Ν.
Α.Ε. το πλαίσιο και ο βαθµός συνεργασίας µε τις ιδιωτι-
κές κλινικές, όπως αυτά αποφασίζονται από το Εποπτικό
Συµβούλιό της. 

Άρθρο πέµπτο
Αποστολή αρχείων ασθενών από τον Εθνικό 

Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 
και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία

Ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και κάθε άλλο δηµόσιο ταµείο, υπό-
χρεο στην καταβολή αµοιβής νοσοκοµειακών υπηρεσιών
για λογαριασµό των ασφαλισµένων του, υποχρεούται να
αποστέλλει σε τακτική βάση στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., µέσω η-
λεκτρονικής µετάδοσης, όλα τα ιατρικά και διοικητικά
αρχεία νοσηλείας και κόστους θεραπείας, του συνόλου
ασφαλισµένων του, όπως αυτά απεικονίζονται στα απο-
σταλµένα τιµολόγια. Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.. έχει δικαίωµα πρό-
σβασης στα πληροφοριακά δεδοµένα της Η.ΔΙ.Κ.Α. για
τη λήψη των ανωτέρω αρχείων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
πρόσβασης, ο τρόπος µετάδοσης και το περιεχόµενο
των δεδοµένων. Η υποχρέωση αποστολής των αρχείων
από τον ΕΟΠΥΥ και τα ανωτέρω ταµεία καταλαµβάνει ό-
λους τους ασφαλισµένους τους που εισήχθησαν σε ελ-
ληνικά δηµόσια νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές. Ο η-
λεκτρονικός τρόπος µετάδοσης των αρχείων, το ελάχι-
στο αναγκαίο περιεχόµενό τους και η περιοδικότητα της
µετάδοσης ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγεί-
ας, που θα εκδοθεί το αργότερο µέχρι την 1η Νοεµβρίου
2014. 
Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται:

το είδος, το εύρος, η κλιµάκωση των κυρώσεων, που θα
επιβάλλονται σε βάρος των νοµίµων εκπροσώπων του Ε-
ΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταµείων για κάθε
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παράβαση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ορίζο-
νται στο παρόν άρθρο, καθώς και η διαδικασία επιβολής
των κυρώσεων. Το ύψος της χρηµατικής ποινής δεν µπο-
ρεί να ξεπερνά τις µηνιαίες αποδοχές των νοµίµων εκ-
προσώπων του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση υπότροπης άρ-
νησής τους προς συµµόρφωση µπορεί να οριστεί ως πει-
θαρχική ποινή η προσωρινή ή οριστική παύση από τα κα-
θήκοντά τους.

Άρθρο έκτο
Σύσταση - Μορφή Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.

1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α-
ΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.».

2. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία»)
λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τις
διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, διέπεται από τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών και διοικητικών πράξε-
ων και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄314),
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συµπληρω-
µατικά στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον δεν α-
ντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν.
3429/2005. 

3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται
από τον Υπουργό Υγείας.

4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η Εταιρεία
αναλαµβάνει το έργο της δηµιουργίας, διαχείρισης και ε-
πικαιροποίησης, σε σταθερή ετήσια βάση, του Συστήµα-
τος Αµοιβών Νοσοκοµείων, όπως αυτό καθορίζεται στο
πρώτο άρθρο του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας, υπάγονται στη διοικητική και τεχνική ε-
ποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας συναφή έργα που
τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο έβδοµο
Mετοχικό κεφάλαιο 

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και καλύπτεται ολό-
κληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για την άσκη-
ση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από
τον Υπουργό Υγείας. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι
προσωπικές και µεταβιβαστές. Η µεταβίβαση των µετο-
χών από το Ελληνικό Δηµόσιο απαλλάσσεται από κάθε
είδους φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων. 

2. Σε περίπτωση µελλοντικής αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου, το επιπλέον κεφάλαιο µπορούν να καταβά-
λουν το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να µεταβι-
βάσει περαιτέρω τις µετοχές του, τα δηµόσια νοσοκο-
µεία, τα ασφαλιστικά ταµεία και οι αντιπροσωπευτικές ε-
νώσεις των ιδιωτικών κλινικών. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις κάθε µελλοντικής αύξησης του µε-
τοχικού κεφαλαίου. 

3. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή των
ιδιωτικών κλινικών σε µελλοντική αύξηση µετοχικού κε-
φαλαίου, έχουν την υποχρέωση να συγκροτήσουν αντι-
προσωπευτικές οµοιοεπαγγελµατικές ενώσεις µη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα για την προάσπιση των συµφε-

ρόντων τους µέχρι την 1η Ιουνίου 2015. Το Εποπτικό
Συµβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. ελέγχει την αντιπροσωπευ-
τικότητα των ενώσεων αυτών και εισηγείται στον Υ-
πουργό Υγείας, ως προς την καταλληλότητά τους για τη
συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., κα-
θώς και το ενδεδειγµένο ποσοστό συµµετοχής για τη
διασφάλιση της αναλογικής και ισότιµης εκπροσώπησής
τους. 

Άρθρο όγδοο
Πόροι 

1. Οι πόροι της Εταιρείας είναι:
α) Τα έσοδα από τις αµοιβές των υπηρεσιών που η Ε-

ταιρεία παρέχει στον ΕΟΠΥΥ και στους λοιπούς ασφαλι-
στικούς οργανισµούς για τη λειτουργία και την επικαιρο-
ποίηση του Σ.Α.Ν., σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τις πα-
ραµέτρους για την κατανοµή των αµοιβών που ανανεώ-
νονται κάθε φορά. Υπόχρεοι στην καταβολή της ανωτέ-
ρω αµοιβής είναι, σε κάθε περίπτωση από την 1η Ιουνίου
2015, ο ΕΟΠΥΥ και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, για την
κατανοµή των αµοιβών που οφείλουν για νοσοκοµειακές
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς τους ασφαλισµέ-
νους τους και το Ελληνικό Δηµόσιο, µε την επιβάρυνση
του Κοινωνικού Προϋπολογισµού, για την καταβολή των
αµοιβών που αναλογούν σε νοσοκοµειακές υπηρεσίες
που παρασχέθηκαν σε ανασφάλιστους.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που εκ-
δίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου ορίζονται το ύψος της αµοιβής που πρέπει
να καταβάλλουν κάθε έτος οι υπόχρεοι, ο τρόπος και ο
χρόνος καταβολής της, καθώς και οι κυρώσεις που θα ε-
πιβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης ή µη τήρησης
της υποχρέωσης καταβολής. 
β) Τα έσοδα από τις αµοιβές των υπηρεσιών που η Ε-

ταιρεία παρέχει, στα δηµόσια νοσοκοµεία, στις ιδιωτικές
κλινικές, στον ΕΟΠΠΥ και τους άλλους ασφαλιστικούς
οργανισµούς, για τη στατιστική επεξεργασία των δεδο-
µένων που αποστέλλονται από τους φορείς αυτούς, βά-
σει µεταξύ τους σύµβασης µε απευθείας ανάθεση, χωρίς
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, λόγω της ιδιότυ-
πης τεχνικής µοναδικότητας των παρεχόµενων υπηρε-
σιών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ο-
ρίζεται το περιεχόµενο των συµβάσεων αυτών, το έργο
που παρέχεται και η αµοιβή της Εταιρείας.

γ) Τα έσοδα από τη συµµετοχή της Εταιρείας στην υ-
λοποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

δ) Οι δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες προς την
Εταιρεία.

ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίµων της.
στ) Τα έσοδα από την εκµίσθωση, την εκµετάλλευση

και την εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων
της  και

ζ) τα έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
2 Για τη χρηµατοδότηση του έργου και γενικά των

σκοπών της, η Εταιρεία µπορεί να συνάπτει και να λαµ-
βάνει δάνεια από ηµεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή πι-
στωτικούς οργανισµούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, σύµ-
φωνα πάντοτε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10
του ν. 3429/ 2005.
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3. Το συνολικό ύψος των εσόδων της Εταιρείας, ό-
πως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε
τη σύνταξη και έγκριση του ετήσιου οικονοµικού προϋ-
πολογισµού της για το επόµενο έτος και την ετήσια έκ-
θεση τεκµηρίωσης των οικονοµικών µεγεθών της κατά
την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
3429/2005.

Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού εκδίδεται α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας για την κατανοµή των ε-
σόδων της Εταιρείας στους φορείς που εξυπηρετεί. 

Άρθρο ένατο
Ατέλειες

Η Εταιρεία απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικο-
νοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των
δικονοµικών προνοµίων του Δηµοσίου.

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Άρθρο δέκατο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυµία

Η εταιρεία φέρει την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.». Για τις σχέσεις
της Εταιρείας µε την αλλοδαπή θα χρησιµοποιείται η ε-
πωνυµία «Diagnosis Related Groups Societé Anonyme»
και ο διακριτικός τίτλος «GREEK D.R.G. INSTITUTΕ
S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων. Με α-
πόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η έδρα
της µπορεί να µεταφέρεται.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του
δηµοσίου συµφέροντος, είναι:
α) η εισαγωγή, µελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί

τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισµένου συστήµατος κα-
τανοµής αµοιβών (DRG) Διαγνωστικά Οµοιογενών Οµά-
δων, η λειτουργία, η εκµετάλλευση, η διοίκηση, η διαχεί-
ριση και η συντήρηση ενός Συστήµατος Αµοιβών Νοσο-
κοµείων για την κατανοµή όλων των πόρων των νοσοκο-
µειακών δοµών στο ελληνικό κράτος,
β) η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των οικονοµικών

και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από το διοικη-
τικό φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώ-
ριες νοσοκοµειακές δοµές,

γ) η συνεργασία και η διασύνδεση µε αντίστοιχους
διεθνείς φορείς,
δ) η θέση σε λειτουργία και η διαρκής επικαιροποίηση

του Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων, επί τη βάσει των
διεθνώς αναγνωρισµένων αρχών του συστήµατος DRG,
ε) η ενοποίηση και η διαχείριση του συνόλου της πλη-

ροφορίας στο χώρο της νοσοκοµειακής δαπάνης στην
Ελλάδα,
στ) η παροχή συµβουλών και η υποβολή εισηγήσεων

προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρµόδιους
φορείς για τα ως άνω θέµατα,
ζ) η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της

Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών στατιστικών στοιχεί-
ων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων
για τη λειτουργία του Σ.Α.Ν., 
η) η συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών και

µετά από κατάλληλη επεξεργασία η διαµόρφωση της
πρότασής της προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά µε το
Σ.Α.Ν. που ισχύει κάθε έτος,

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία:
α) εξασφαλίζει τη χρήση της άδειας λειτουργίας ενός

διεθνώς αναγνωρισµένου συστήµατος DRG κατάλληλου
για τη µελέτη, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, την εκµε-
τάλλευση, τη διαχείριση και τη συντήρηση του Συστήµα-
τος Αµοιβής Νοσοκοµείων, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
β) παρέχει στους φορείς προς χρήση σχετικές συµβα-

τές ηλεκτρονικές εφαρµογές έναντι αµοιβής,
γ) αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και την

υποστήριξη των δραστηριοτήτων της,
δ) συνεργάζεται µε φορείς και ιδίως µε πανεπιστηµια-

κά ιδρύµατα, κέντρα καινοτοµίας, ενώσεις ασθενών για
την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Διοργανώνει
και συµµετέχει σε συνέδρια και σεµινάρια, διεξάγει ενη-
µερωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα και εκδίδει το
κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων της,
ε) υλοποιεί ή συµµετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών

προγραµµάτων, των οποίων µπορεί να καθίσταται τελι-
κός δικαιούχος,
στ) προσλαµβάνει προσωπικό σύµφωνα µε τα αναφε-

ρόµενα εν συνεχεία στο άρθρο 28 του παρόντος Κατα-
στατικού.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη
από τη σύστασή της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης η διάρκεια της Εταιρείας µπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο
ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ και διαι-
ρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονοµαστικές, επιδεκτι-
κές µεταβίβασης µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα
(50) ευρώ η καθεµία. Το σύνολο των µετοχών περιέρχε-
ται στο Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για την άσκηση των
µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υ-
πουργό Υγείας.
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2. Το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από εφάπαξ ει-
σφορά σε µετρητά σε βάρος πιστώσεων του προϋπολο-
γισµού του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 7313), η οποία κα-
ταβάλλεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 6
Aρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο
όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υ-
πόθεση που αφορά στην Εταιρεία, εκτός από εκείνες
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων της,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, τηρώ-
ντας τις διατάξεις του ν. 3429/2005 και συµπληρωµατικά
του κ.ν. 2190/1920 για τα ακόλουθα:
α) την τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από την

τροποποίηση του σκοπού, τη λύση της Εταιρείας, τη σύ-
ντµηση της διάρκειας της Εταιρείας και τις διατάξεις του
Εποπτικού Συµβουλίου, για την τροποποίηση των οποίων
απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση,
β) την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,
γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπλη-

ρωτών τους,
δ) την απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλί-

ου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης,
ε) την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

της Εταιρείας, 
στ) τη συγχώνευση της Εταιρείας, την παράταση της

διάρκειάς της, τη διάσπαση, µετατροπή ή αναβίωσή της
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,
ζ) το διορισµό εκκαθαριστών,
η) τον ορισµό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή

σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/ 2005,
θ) την έγερση αγωγών κατά των µελών του Διοικητι-

κού Συµβουλίου και των Ελεγκτών σε περίπτωση παρα-
βάσεως των καθηκόντων τους,
ι) κάθε άλλο ζήτηµα που φέρεται στη Γενική Συνέλευ-

ση από το Διοικητικό Συµβούλιο ή από τους µετόχους.

Άρθρο 7
Σύγκληση και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρό-
σκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου στην
έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον µία φορά, κατά τη
διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και µέσα σε έξι (6) µή-
νες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Χρέη γραµµατέα α-
σκεί ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση, τη συγκρότηση
και τη λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση εφαρµό-
ζονται όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται
στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογρά-
φονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόε-

δρο του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή το νόµι-
µο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται µε α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.

4. Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες από τη σύγκλησή της.

Άρθρο 8
Απαλλαγή µελών Διοικητικού Συµβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισµού, η Γενική Συνέλευ-
ση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελε-
γκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
Σύνθεση - Θητεία του Εποπτικού Συµβουλίου- 
Ασυµβίβαστα µελών του Εποπτικού Συµβουλίου

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι πεντα-
µελές.

2. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου επιλέγονται ως
ακολούθως:

α. Με δηµόσια πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, που
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για
την πλήρωση πέντε (5) συνολικά θέσεων ειδικού επιστη-
µονικού προσωπικού µε γνώσεις οικονοµικές, νοµικές ή
ειδικές σε θέµατα διαµόρφωσης προγραµµάτων ορθολο-
γικού ελέγχου και διαµόρφωσης του κόστους νοσηλευ-
τικής δαπάνης επί τη βάσει της µεθοδολογίας των
Diagnosis Related Groups συστηµάτων και µε εµπειρία
στον τοµέα της υγείας.
β. Η πρόσκληση περιλαµβάνει αναλυτική κατάσταση

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να δια-
θέτουν οι υποψήφιοι, προκειµένου να καλύπτουν τα κρι-
τήρια της επιστηµονικής γνώσης και της επαγγελµατικής
εµπειρίας στο αντικείµενο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.. Η πρόσκλη-
ση αναφέρει επίσης τη µέθοδο αξιολόγησης των υποψη-
φίων που θα ακολουθηθεί, καθώς και τα καθήκοντα και
τις υποχρεώσεις των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγεί-
ας καθορίζεται η αµοιβή των µελών του Εποπτικού Συµ-
βουλίου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.

γ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας αξιο-
λογεί τις υποψηφιότητες βάσει της εµπειρίας και των
προσόντων των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα, στον
οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα
(10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθ-
µολογία. Ο κατάλογος των δέκα (10) υποψηφίων υπο-
βάλλεται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος διορίζει πέντε
(5) από αυτούς σε θέση µέλους του Εποπτικού Συµβου-
λίου της Εταιρείας, χωρίς να δεσµεύεται από τη σειρά α-
ξιολόγησης. Οι υπόλοιποι πέντε (5) υποψήφιοι διορίζο-
νται ως αναπληρωµατικά µέλη.

3. Η διάρκεια της θητείας των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου είναι πενταετής και ανανεώνεται κατά τρό-
πο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας
του. 

4. Η ιδιότητα του µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου
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της Εταιρείας είναι ασυµβίβαστη µε:
α. την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρείας ή θυγα-

τρικών της, 
β. την ιδιότητα του προµηθευτή ή του εν γένει αντι-

συµβαλλόµενου της Εταιρείας µε σύµβαση έργου ή πα-
ροχής υπηρεσιών, 
γ. τη συµµετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εται-

ρεία που έχει την ιδιότητα προµηθευτή νοσοκοµείων ή
παρόχου υπηρεσιών υγείας, 
δ. την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συµβουλί-

ου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα
Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραµµατείας, του
Βουλευτή, του Δηµάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντι-
περιφερειάρχη, του Αντιδηµάρχου.

5. Μέλος του Εποπτικού Συµβουλίου της Εταιρείας
µπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από
τα καθήκοντά του µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
λόγω αµετάκλητης καταδίκης για οποιοδήποτε κακούρ-
γηµα, όπως και για πληµµέληµα που σχετίζεται µε τα κα-
θήκοντά του και τελέσθηκε κατά την άσκησή τους ή αν
αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητα ασυµβίβα-
στη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µε την ι-
διότητα µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου. Ο Υπουργός
Υγείας επιλαµβάνεται µετά από αναφορά του Προέδρου
του Εποπτικού Συµβουλίου προκειµένου για µέλη του Ε-
ποπτικού Συµβουλίου και µε δική του πρωτοβουλία, προ-
κειµένου για τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου.

Άρθρο 10 
Συγκρότηση - Σύγκληση Εποπτικού Συµβουλίου

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο αµέσως µετά το διορισµό
των µελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα και
εκλέγει τον Πρόεδρό του, η θητεία του οποίου είναι τριε-
τής και δεν µπορεί να ανανεωθεί. 

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλά-
χιστον µία φορά ανά τρεις (3) µήνες και εκτάκτως, όποτε
αυτό ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον µέλη. Ο Πρόε-
δρος συγκαλεί το Εποπτικό Συµβούλιο σε τακτική ή έ-
κτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και
διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιά-
ζει ή κωλύεται αναπληρώνει το αρχαιότερο µέλος του
Συµβουλίου και, µεταξύ µελών µε την αυτή αρχαιότητα,
ο µεγαλύτερος σε ηλικία. Ο Διευθύνων Σύµβουλος της
Εταιρείας µπορεί να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του
Εποπτικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου. Το Εποπτικό Συµβούλιο
καταρτίζει µε απόφασή του τον Κανονισµό Λειτουργίας
του, τον οποίο και τροποποιεί.

Άρθρο 11 
Αντιπροσώπευση - Αναπλήρωση Μελών - 

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Μέλος του Εποπτικού Συµβουλίου που απουσιάζει
µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο µέλος. Κάθε µέλος
του Εποπτικού Συµβουλίου µπορεί να εκπροσωπεί ένα
µόνο µέλος που απουσιάζει.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης , παύσης, µό-
νιµης αδυναµίας για άσκηση καθηκόντων ή απώλειας µε
οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας µέλους ή µελών του

Εποπτικού Συµβουλίου, το Εποπτικό Συµβούλιο συνεχί-
ζει να λειτουργεί νοµίµως, εφόσον τα εναποµείναντα
µέλη είναι τουλάχιστον τρία.

3. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως
τουλάχιστον τρία (3) µέλη του.

4. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου λαµβάνο-
νται εγκύρως µε πλειοψηφία των µελών του που είναι
παρόντα και εκείνων που εκπροσωπούνται. Σε περίπτω-
ση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 12
Εξουσία - Αρµοδιότητες του Εποπτικού Συµβουλίου

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο µεριµνά για τη λειτουργία
τις Εταιρείας, σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον, δια-
µορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική
της. Συνδράµει και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Υγείας
κατά τις διατάξεις του Α’ Μέρους του παρόντος νόµους.
Κατά τη µεταβατική περίοδο της πρώτης διετίας µέχρι
την καθολική θέση σε εφαρµογή της λειτουργίας του Συ-
στήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων ασκεί, επιπροσθέτως,
το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Διοικητικού  Συµβουλί-
ου της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συµβούλου της. 

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµο-
διότητες:

α. Προτείνει στον Υπουργό Υγείας τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για
την πρώτη θητεία του και µεριµνά για την επίτευξη της
µέγιστης δυνατής αντιπροσώπευσης των ιδιωτικών κλι-
νικών στα όργανα της Διοίκησης της Εταιρείας. Η πρό-
τασή του για τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου εδράζεται στην αξιολόγηση των
προτεινόµενων µελών βάσει της επιστηµονικής τους κα-
τάρτισης, της επαγγελµατικής τους επάρκειας και της ε-
µπειρίας τους στον τοµέα της υγείας.

β. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για
τη διασφάλιση του µέγιστου δυνατού αποτελέσµατος
ως προς τη λειτουργία του Σ.Α.Ν..
γ. Διατυπώνει σύµφωνη γνώµη επί του προϋπολογι-

σµού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13
Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου 

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο,
το οποίο αποτελείται από πέντε (5) µέλη ως ακολούθως:
τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, δύο (2) ειδι-
κούς επιστήµονες, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υγείας.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταε-
τής, µη ανανεώσιµη, η οποία παρατείνεται µέχρι την α-
νάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συµβου-
λίου.

3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας για την πρώτη θητεία του µετά από
σχετική εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου και στη συ-



νέχεια ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Υγείας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
3 του ν. 3429/2005 .

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να δια-
θέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε σχέση µε το σκο-
πό της Εταιρείας, καθώς και στο πεδίο της διαµόρφωσης
αντίστοιχων προγραµµάτων διαχείρισης του νοσηλευτι-
κού κόστους (DRG SYSTEMS) επί τη βάσει συστήµατος
αντικειµενικών κριτηρίων ελέγχου της νοσηλευτικής δα-
πάνης. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν το απαιτούµενο για
τη θέση τους κύρος και εµπειρία, ώστε να µπορούν να
εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται
τακτικά µία (1) φορά το µήνα και έκτακτα οποτεδήποτε,
µε πρωτοβουλία του Προέδρου του, και κατά την πρώτη
συνεδρίασή του ορίζει ως Γραµµατέα του υπάλληλο της
Εταιρείας. 

6. Η αδικαιολόγητη απουσία µέλους από τις συνεδριά-
σεις του Διοικητικού Συµβουλίου ή η απουσία του χωρίς
άδεια του Διοικητικού Συµβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις, ισοδυναµεί µε παραίτησή του από το Διοι-
κητικό Συµβούλιο, η οποία ισχύει από την ηµέρα που το
Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση
καταχωρίζεται στα πρακτικά του.

Άρθρο 14
Ευθύνη και υποχρεώσεις 

των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται έ-
ναντι της Εταιρείας:
α) για κάθε πταίσµα τους κατά την άσκηση των καθη-

κόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22α
και 22β του κ.ν. 2190/1920,  και
β) για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3429/ 2005.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας

απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελµα, είτε µόνοι είτε
σε συνεργασία µε τρίτους, όλους ή µερικούς από τους
σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεµ-
φερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να µετέχουν ως εταί-
ροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χω-
ρίς προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε πε-
ρίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία
έχει δικαίωµα αποζηµίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλε-
ται εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας για την έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης παύσης του υπευθύνου.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται επίσης οι παράγρα-
φοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή από την Ε-
ταιρεία δανείων και πιστώσεων σε µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, στους ιδρυτές της ή και σε συζύγους ή άλ-
λους συγγενείς αυτών µέχρι τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή
αγχιστείας, καθώς και η παροχή από την Εταιρεία εγγυή-
σεων ή ασφαλίσεων υπέρ αυτών.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της Εταιρεί-
ας και των αναφεροµένων στο παρόν άρθρο προσώπων,
απαιτείται προηγούµενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέ-
λευσης.

Άρθρο 15
Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει τη στρατηγική
και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, την οποία έχει α-

ποφασίσει το Εποπτικό Συµβούλιο, ενώ εποπτεύει, ελέγ-
χει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για
όλα τα θέµατα που αφορούν στην Εταιρεία, µέσα στo
πλαίσιo του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που,
σύµφωνα µε το νόµο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν
στην αποκλειστική αρµοδιότητα άλλων οργάνων.

2. Στις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα: 
α) Η έγκριση προµηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για

ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού δια-
γωνισµού, όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις πε-
ρί προµηθειών του Δηµοσίου. 
β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Υγείας για την

έγκριση των όρων και της µεθοδολογίας του ΣΑΝ στο
πλαίσιο της ετήσιας ανανέωσής του, καθώς και για την
έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης καθορισµού,
ανά έτος, του τρόπου της αµοιβής της Εταιρείας και κά-
θε άλλου αναγκαίου θέµατος για την παροχή των υπηρε-
σιών της Εταιρείας στα δηµόσια νοσοκοµεία, στις ιδιωτι-
κές κλινικές, στον ΕΟΠΥΥ και στους άλλους ασφαλιστι-
κούς οργανισµούς.
γ) Η κατάρτιση και έγκριση του Κανονισµού Λειτουρ-

γίας του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ.
7 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005.
δ) Η κατάρτιση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονι-

σµού Λειτουργίας της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο
4 του ν. 3429/2005.
ε) Η κατάρτιση του προϋπολογισµού της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει, εγγρά-

φως, σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή στο Διευθύνοντα
Σύµβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της,
την άσκηση µέρους των εξουσιών ή των αρµοδιοτήτων
του ή την ενέργεια ορισµένων πράξεων, µε εξαίρεση αυ-
τές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, µπορεί δε να ορί-
σει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύµατός τους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας καθορίζεται η αµοιβή του Διευθύνοντος Συµβού-
λου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 16
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο.

2. Ενώπιον των δικαστηρίων η Εταιρεία εκπροσωπείται
από το Διευθύνοντα Σύµβουλο ή από µέλος του Διοικητι-
κού Συµβουλίου στο οποίο έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα
µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Αν α-
παιτείται αυτοπρόσωπη εµφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου,
εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και αν πρόκειται να
δοθεί όρκος από αυτή, εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστη-
ρίου ή ο όρκος δίδεται από µέλος του Διοικητικού Συµ-
βουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και συνεδριά-
ζει στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόε-
δρο σε ηµέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά
µία φορά κάθε µήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει
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αυτό σκόπιµο ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα
µέλη του.

2.΄Υστερα από αίτηση δύο (2) µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται:
α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζοντας η-

µέρα και ώρα συνεδρίασης, που δεν απέχει περισσότερο
από δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αί-
τησης,
β) να θέτει κάθε θέµα που προτείνεται στην ηµερήσια

διάταξη της συνεδρίασης, µετά την υποβολή της σχετι-
κής αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το
Διοικητικό Συµβούλιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή
το συγκαλέσει εκπρόθεσµα, επιτρέπεται στα µέλη που
ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικη-
τικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών α-
πό τη λήξη της προθεσµίας του προηγουµένου εδαφίου,
γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 18
Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα εφόσον προεδρεύει σε αυτό ο Πρό-
εδρος ή ο αναπληρωτής του και είναι παρόντα σε αυτό
τα µισά συν ένα µέλη του.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψη-
φία των µελών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Σε πε-
ρίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητηµάτων
το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε µυστική ψηφο-
φορία, που γίνεται µε ψηφοδέλτιο. Κάθε µέλος διαθέτει
µία ψήφο.

3. Με µέριµνα και εποπτεία του Προέδρου, ο γραµµα-
τέας του Διοικητικού Συµβουλίου τηρεί πρακτικά των συ-
ζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου,
που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφο-
νται από τα µέλη που είναι παρόντα. Με τα πρακτικά αυ-
τά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται. Κανέ-
να µέλος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρα-
κτικού συνεδριάσεως στην οποία παρίστατο, έχει όµως
το δικαίωµα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώµης
του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη µε την
απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της
απόφασης που λήφθηκε νόµιµα η µη υπογραφή του πρα-
κτικού από µέλος που παρίστατο στη συνεδρίαση, αρκεί
στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπο-
γράψει. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσµατα των πρακτικών
εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή α-
πό το πρόσωπο που ορίζει µε απόφαση του το Διοικητικό
Συµβούλιο. Ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνει αποζηµίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 19
Αρµοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου έχει τις ε-
ξής αρµοδιότητες:

α) συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την
ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου,

β) διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συµβουλίου,
εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του
Διοικητικού Συµβουλίου και ενηµερώνει το Διοικητικό
Συµβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συµβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή
του, ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, ένα µέλος του Διοικητικού Συµ-
βουλίου.

2. Κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου δικαιούται
να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα
Σύµβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλι-
ξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Άρθρο 20
Ορισµός του Διευθύνοντος Συµβούλου

1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας επιλέγεται
ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος πρέπει τουλάχιστον να είναι πτυχιούχος Πα-
νεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της
αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εµπειρία
σε θέση σηµαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δηµό-
σιο ή στον ιδιωτικό τοµέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνε-
ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-
γείας µε την οποία καθορίζονται η διαδικασία και τα κρι-
τήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία
πρόσθετα προσόντα. Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εται-
ρείας διορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Υγείας.

2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι όργανο της διοίκησης
της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού και όλων των
υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαµ-
βάνει τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στο πλαίσιο των
διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των
εγκεκριµένων σχεδίων δράσης της και του παρόντος Κα-
ταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρµοδιό-
τητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητι-
κό Συµβούλιο ή προβλέπονται από τις κείµενες διατά-
ξεις.

Άρθρο 21
Αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβούλου

α) Μεριµνά για την εκτέλεση του αντικειµένου των
εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων
και ενεργειών, για την υλοποίηση των σκοπών της Εται-
ρείας.

β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εται-
ρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριµένων κανονι-
σµών λειτουργίας της και σχεδιάζει τη δράση της Εται-
ρείας για την εκτέλεση των Προγραµµάτων και των στό-
χων της. 
γ) Καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ε-

ταιρείας.
δ) Αποφασίζει για τα θέµατα προσωπικού της Εταιρεί-

ας, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Κανονισµού Εσωτερι-
κής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και για τα
θέµατα των συµβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ε) Λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανα-
βάθµιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας
στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για έγκριση την
κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κα-



νονισµών προσωπικού, οργανογραµµάτων, προγραµµά-
των εκπαίδευσης και επιµόρφωσής του.

στ) Εισάγει και εισηγείται κάθε είδους σχέδια δράσης
στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση.

ζ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβού-
λιο όλα τα θέµατα της αρµοδιότητας του Διοικητικού
Συµβουλίου. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να ειση-
γείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση και κάθε
άλλο, κατά την κρίση του, ζήτηµα, ακόµη και αν δεν υπά-
γεται στη δική του αρµοδιότητα, µεριµνά για την εκτέλε-
ση των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και το ε-
νηµερώνει σχετικά.

η) Εγκρίνει προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών για πο-
σά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου δια-
γωνισµού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις περί προµηθειών του Δηµοσίου.

θ) Μεριµνά και αποφασίζει για την εξόφληση των κά-
θε είδους οφειλών της Εταιρείας, της µισθοδοσίας και
γενικά της κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για
την είσπραξη γενικά των κάθε είδους εσόδων και απαι-
τήσεων της Εταιρείας.

ι) Αποφασίζει για το άνοιγµα, το κλείσιµο και την κίνη-
ση τραπεζικών λογαριασµών σε οποιοδήποτε πιστωτικό
ίδρυµα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις,
πληρωµές, µεταφορές χρηµάτων, εµβάσµατα, υπογρά-
φει τα εντάλµατα πληρωµής των δαπανών και προβαίνει
σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδή-
ποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωµής,
µπορεί δε να δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότη-
τα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για την ενέργεια α-
ναλήψεων ή πληρωµών και κάθε άλλης συναφούς πρά-
ξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσε-
ων αυτών.

ια) Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάµενους υπηρε-
σιών το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Διευθύνοντος
Συµβούλου», για συγκεκριµένες πράξεις. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος µπορεί να ασκεί παράλληλα τις µεταβιβαζό-
µενες αρµοδιότητές του. 
Επιτρέπεται, επίσης, στο Διευθύνοντα Σύµβουλο, να ε-

ξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να
παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για
την ενέργεια συγκεκριµένων πράξεων και ενεργειών,
καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών.
ιβ) Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των στόχων του

προϋπολογισµού της Εταιρείας.
ιγ) Παρουσιάζει την ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων στο

Εποπτικό Συµβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ -

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22
Εταιρική χρήση

1. Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών,
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα µία (31)
Δεκεµβρίου κάθε χρόνου.

2. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από
την ηµέρα της νόµιµης σύστασης της Εταιρείας και λήγει
στις 31 Δεκεµβρίου 2015. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέ-
λευση θα συνέλθει εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της
πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 23
Ελεγκτές

1. Ο οικονοµικός και ο διαχειριστικός έλεγχος της Ε-
ταιρείας γίνεται από δύο (2) νόµιµους ελεγκτές ή ελε-
γκτικά γραφεία που ορίζονται, όπως και οι αναπληρωτές
τους και η αµοιβή τους από τη Γενική Συνέλευση των Με-
τόχων της Εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµι-
κής διαχείρισης της Εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι
δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εταιρεία.

2. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους νόµιµους ελεγκτές
ή τα ελεγκτικά γραφεία πρέπει να γίνει από την Εταιρεία
ανακοίνωση προς αυτούς του διορισµού τους, µε τη
µνεία ότι σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορι-
σµό αυτόν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, θεωρεί-
ται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους και έχουν όλες
τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που
ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης
της Εταιρείας υποβάλλουν µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε
έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισµό του
διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλο-
νται στον Υπουργό Υγείας και στον Πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

4. Οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, ε-
κτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37
του κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη
συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως του Διοικητι-
κού Συµβουλίου µε τις σχετικές ετήσιες οικονοµικές κα-
ταστάσεις. Για το σκοπό αυτόν, η έκθεση διαχείρισης του
Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη Γενική Συ-
νέλευση.

5. Ο Υπουργός Υγείας µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε
έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της Εται-
ρείας.

Άρθρο 24
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συµβούλιο
κλείνει τους ετήσιους λογαριασµούς, συντάσσει λεπτο-
µερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει
τον ετήσιο ισολογισµό, τις οικονοµικές καταστάσεις και
την Έκθεση Διαχείρισης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία και ιδίως τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α
και 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβά-
νουν:
α) τον ισολογισµό,
β) το λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων» και
δ) το προσάρτηµα.
Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγ-

χονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του
κ.ν. 2190/1920 και εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την
πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της
χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρή-
σης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη από-
φαση για τον εγκεκριµένο από το Διοικητικό Συµβούλιο
ισολογισµό, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από:

16
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α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, β) το Δι-
ευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας και γ) τον Προϊστά-
µενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε
από αυτούς διαφωνεί για τη νοµιµότητα του τρόπου κα-
τάρτισης του ισολογισµού πρέπει να εκθέσει έγγραφα
τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις υποβάλλονται
για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύ-
ονται από:
α) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου

στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται
στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α
του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
κάθε φορά.
β) Την έκθεση των ελεγκτών.
5. Ο ισολογισµός µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό των

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δηµοσιεύεται σύµφωνα
µε το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 και κοινοποιείται εί-
κοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης, στον εκπροσωπούντα το Ελλη-
νικό Δηµόσιο, Υπουργό Υγείας.

6. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο
Τµήµα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισµού Γενικής Κυβέρνησης και στο Τµήµα Γ΄ της
Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων
και Αξιών, κατά λόγο αρµοδιότητας, τα έγγραφα που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 3429/2005. 

Άρθρο 25
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται µόνο µετά την πάροδο του χρό-
νου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 4 του πα-
ρόντος Καταστατικού, εκτός αν πριν από τη λήξη απο-
φασιστεί νόµιµη παράταση της διάρκειάς της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ι-
σολογισµού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν.
2190/1920, µειωθεί περισσότερο από το µισό του κατα-
βεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµ-
βούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευ-
ση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της
χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την
λήψη άλλου µέτρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δηµοσιότητα
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 26
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύ-
ση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της µε τον ο-
ρισµό τριών (3) εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές ασκούν,
κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, όλες τις συναφείς
προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρµο-
διότητες του Διοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες όµως
µπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση,
προς τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να
συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνε-
πάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέ-
λευση, οφείλουν µόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους,
να προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας,
αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υ-
πουργό Υγείας, καθώς και να δηµοσιεύσουν ισολογισµό.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λή-
ξει η εκκαθάριση, καθώς και κατ’ έτος κατά τη διάρκειά
της.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της
κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη
Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή
των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς κα-
θυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της Εταιρείας, να
µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξο-
φλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις
της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφό-
σον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµ-
φέρον της Εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασί-
ζουν κατά πλειοψηφία.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα
αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, µε έκθεση των αιτιών
που εµπόδισαν την αποπεράτωσή της εκκαθάρισης.

9. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι
οικονοµικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης,
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων που
αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από
κάθε ευθύνη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 27
Επιχειρησιακό σχέδιο

1. Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει τετραετές Επι-
χειρησιακό σχέδιο σύµφωνα µε τους δηµοσιονοµικούς
στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Υγείας, η οποία αφού προβεί σε όλες τις απαιτούµενες
τροποποιήσεις, το διαβιβάζει στο τµήµα ΔΕΚΟ και Λοι-
πών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονοµικών.

2. Το Επιχειρησιακό σχέδιο περιλαµβάνει επιµέρους
σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστη-
ριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής µονάδας,
διεύθυνσης ή τοµέα, για κάθε εταιρική χρήση και συνολι-
κά για όλη τη διάρκειά του.

3. Κάθε Επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη
διάρκειάς του περιλαµβάνει:
α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασµένους σε

ποσά και ποσοστά,
β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη

των στόχων,
γ) τον καθορισµό των αναγκών σε κεφάλαια και των

πηγών χρηµατοδότησής τους,
δ) τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
ε) τους ετήσιους χρηµατοοικονοµικούς, ποιοτικούς και

επιχειρησιακούς δείκτες,
στ) τις υποχρεώσεις προς τους πολίτες και τους πελά-

τες της Εταιρείας και την πρόβλεψη αποζηµιώσεων,



18

ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των
στόχων,
η) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ε-

λέγχου της πραγµατοποίησης των στόχων αυτών,
4. Το Επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει

συγκεκριµένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονοµι-
κών αποτελεσµάτων µε άµεσα εφαρµόσιµα κριτήρια και
µέτρα και να περιλαµβάνει δείκτες αποδοτικότητας και
ποιότητας µε σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη και των
πελατών της Εταιρείας.

5. Το Επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Υ-
γείας, τροποποιείται δε εφόσον παραστεί ανάγκη µε την
ίδια διαδικασία. 

Άρθρο 28
Θέµατα Προσωπικού

1. Η Εταιρεία προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσω-
πικό της σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του ν. 3429/2005.

2. Συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου
των προσλαµβανοµένων, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, µπορούν να καταγγέλλονται σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύου-
σας εργατικής νοµοθεσίας.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας ρυθµίζονται τα
κάθε είδους ειδικότερα θέµατα, τα οποία αφορούν στην
εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγρά-
φων.

4. Οι προσλήψεις διενεργούνται µετά από δηµοσίευση
προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της
αξιοκρατίας και της ισότητας, σύµφωνα µε την ισχύουσα
κάθε φορά νοµοθεσία. Για το βαθµολογικό και µισθολο-
γικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγρά-
φου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222).»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2006/17/ΕΚ 

Άρθρο ενδέκατο
Τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙΙ του π.δ. 26/2008

(παράρτηµα 1 της Οδηγίας 2012/39/ΕE)

Η παράγραφος 1.2 του παραρτήµατος IΙI του π.δ.
26/2008 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Πρέπει να διενεργούνται δοκιµασίες ανίχνευσης α-
ντισωµάτων HTLV-I για δότες που κατοικούν ή προέρχο-
νται από περιοχές µε υψηλό επιπολασµό ή που ζουν µε
ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις
εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχο-
νται από τις περιοχές αυτές.»

Άρθρο δωδέκατο
Τροποποίηση του παραρτήµατος IV του π.δ. 26/2008

(παράρτηµα 2 της Οδηγίας 2012/39/ΕE)

1. Η παράγραφος 2.4 του παραρτήµατος ΙV του π.δ.
26/2008 αντικαθίσταται ως εξής :

«Πρέπει να διενεργούνται δοκιµασίες ανίχνευσης α-
ντισωµάτων HTLV-I για δότες που κατοικούν ή προέρχο-
νται από περιοχές µε υψηλό επιπολασµό ή που ζουν µε
ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις
εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχο-
νται από τις περιοχές αυτές.»

2. Η παράγραφος 3.3 του παραρτήµατος ΙV του π.δ.
26/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πρέπει να διενεργούνται δοκιµασίες ανίχνευσης α-
ντισωµάτων HTLV-I για δότες που κατοικούν ή προέρχο-
νται από περιοχές µε υψηλό επιπολασµό ή που ζουν µε
ερωτικούς συντρόφους, οι οποίοι προέρχονται από τις
εν λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχο-
νται από τις περιοχές αυτές.»

3. Η παράγραφος 4.2 του παραρτήµατος ΙV του π.δ.
26/2008 αντικαθίσταται ως εξής :

«Για τις δωρεές από άτοµα εκτός των συντρόφων,
πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος σε κάθε δω-
ρεά. Για τις δωρεές από τον σύντροφο (όχι για άµεση
χρήση), πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος εντός
χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών πριν από την
πρώτη δωρεά. Για περαιτέρω δωρεές από σύντροφο από
τον ίδιο δότη, πρέπει να λαµβάνονται περαιτέρω δείγµα-
τα αίµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµο-
θεσίας, αλλά το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) µήνες α-
πό την προηγούµενη δειγµατοληψία.»

Άρθρο δέκατο τρίτο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις
διατάξεις που ορίζουν διαφορετικά.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ. Βορίδης Γκ. Χαρδούβελης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ι. Βρούτσης Ν. - Γ. Δένδιας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ. Μητσοτάκης



Αριθµ. 227/16/2014

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοκο-
κοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε
την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκο-
µείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δί-
καιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας
2006/17/ΕΚ» 

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, το οποίο αποτελείται α-
πό τρία (3) Μέρη προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
Εισαγωγή καθολικού συστήµατος αµοιβών νοσοκοµεί-

ων - Σύσταση της «Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών Νοσο-
κοµείων (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»

1.α. Θεσπίζεται Σύστηµα Αµοιβών Νοσοκοµείων
(Σ.Α.Ν.) στο χώρο της υγείας. Πρόκειται για ένα καθολι-
κό σύστηµα κατανοµής αµοιβών, οικονοµικών πόρων µε-
ταξύ νοσοκοµείων, δηµόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει
των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγω-
γής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών που παρέχονται.
β. Προβλέπεται πιλοτική φάση εφαρµογής του σε επι-

λεγµένα νοσοκοµεία από την 1.6.2015 έως τις
31.12.2015, σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία και τις ιδιωτι-
κές κλινικές από τις 1.1.2016 έως τις 31.12.2016, καθώς
και η καθολική θέση του σε ισχύ από την 1.1.2017.
γ. Σε περιπτώσεις αµοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσο-

κοµείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτη-
ριστικά (γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταµένο ωράριο
λειτουργίας κ.λπ.) προβλέπεται η δυνατότητα καθιέρω-
σης δια νόµου πρόσθετων οικονοµικών ενισχύσεων και
αµοιβών.
δ. Ορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας µε το Κεντρικό

Συµβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), προκειµένου να πραγµατο-
ποιηθεί η Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων και να
διαµορφωθεί ο Κατάλογος Κωδικών ΙCD (International
Classification of Disease, Διεθνής Ταξινόµηση Ασθενει-
ών).  
ε. Θεσπίζεται υποχρέωση για αποστολή στοιχείων δι-

οικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δηµόσια
νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.,
καθώς και υποχρέωση αποστολής αρχείων κόστους νο-
σηλείας ασθενών από τα δηµόσια νοσοκοµεία. Με από-
φαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι υποχρεώ-
σεις των νοσοκοµείων και προβλέπεται η επιβολή κυρώ-
σεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους.
στ. Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. µεριµνά για τη συλλογή των αντί-

στοιχων αρχείων κόστους νοσηλείας από ιδιωτικές κλινι-
κές.   
ζ. Καθιερώνεται η υποχρέωση αποστολής σε τακτική

βάση αρχείων ασθενών από τον Εθνικό Οργανισµό Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα υπόλοιπα α-
σφαλιστικά ταµεία στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., και προβλέπεται η
δηµιουργία µε κ.υ.α. συστήµατος κυρώσεων σε βάρος
τους σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους.    

(άρθρο πρώτο-πέµπτο)
2.α. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ανώνυµη Εταιρεία» και το
διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.».
β. Η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. (στο εξής «Εταιρεία»):
- λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά

τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, 
- διέπεται από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου,
- υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 [νοµοθετικό

πλαίσιο που διέπει τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισµούς (ΔΕΚΟ)] και συµπληρωµατικά στις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 (ρυθµίσεις περί ανωνύµων εταιρειών) και 

- τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού
Υγείας.
γ. Ως έργο της Εταιρείας ορίζεται η ανάληψη της δηµι-

ουργίας, διαχείρισης και επικαιροποίησης, σε ετήσια βά-
ση, του Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων (Σ.Α.Ν.).

(άρθρο έκτο)
3. Ορίζεται σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ το

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο καλύπτεται
εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο. Οι µετοχές της
Εταιρείας είναι προσωπικές και µεταβιβαστές. Η µεταβί-
βαση των µετοχών από το Ελληνικό Δηµόσιο απαλλάσ-
σεται από πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ
τρίτων.
Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι όροι και

οι προϋποθέσεις κάθε µελλοντικής αύξησης του µετοχι-
κού κεφαλαίου.

(άρθρο έβδοµο)
4.α. Καθορίζονται οι πόροι της Εταιρείας ήτοι:
- τα έσοδα από τις αµοιβές των υπηρεσιών που η Εται-

ρεία παρέχει:
• στον ΕΟΠΥΥ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανι-

σµούς για τη λειτουργία και την επικαιροποίηση του
Σ.Α.Ν.. Υπόχρεοι στην καταβολή της ανωτέρω αµοιβής
ορίζεται ότι είναι από την 1η Ιουνίου 2015, ο ΕΟΠΥΥ και
οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, για την κατανοµή των αµοι-
βών που οφείλουν για νοσοκοµειακές υπηρεσίες που πα-
ρασχέθηκαν προς τους ασφαλισµένους τους και το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο, µε την επιβάρυνση του κοινωνικού προ-
ϋπολογισµού, για την καταβολή των αµοιβών που ανα-
λογούν σε νοσοκοµειακές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν
σε ανασφάλιστους.
Με κοινή υπουργική απόφαση, ορίζεται το ύψος της α-

µοιβής που πρέπει να καταβάλλουν κάθε έτος οι υπόχρε-
οι, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της, καθώς και οι
κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης ή µη τήρησης της υποχρέωσης καταβολής,

• στα δηµόσια νοσοκοµεία, στις ιδιωτικές κλινικές,
στον ΕΟΠΥΥ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανι-
σµούς, για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων
που αποστέλλονται από τους φορείς αυτούς, βάσει µε-
ταξύ τους σύµβασης µε απευθείας ανάθεση, χωρίς δηµο-
σίευση προκήρυξης διαγωνισµού.
Με κοινή υπουργική απόφαση, ορίζεται το περιεχόµε-

νο των συµβάσεων αυτών, το έργο που παρέχεται και η
αµοιβή της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.,

- τα έσοδα από τη συµµετοχή της Εταιρείας στην υλο-
ποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση,

- οι δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες προς την
Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.,
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- τα έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίµων της, από
την εκµίσθωση, την εκµετάλλευση και την εν γένει δια-
χείριση των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και από
κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
β. Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης και λήψης δανεί-

ων, από ηµεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή πιστωτικούς
οργανισµούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, σύµφωνα µε
την παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3429/2005 (δυνατότητα
παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου), για τη
χρηµατοδότηση του έργου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε..

(άρθρο όγδοο)
5. Η Εταιρεία απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οι-

κονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των
δικονοµικών προνοµίων του Δηµοσίου.

(άρθρο ένατο)

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
Καταστατικό της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.

1. Προβλέπεται το καταστατικό της Εταιρείας, το ο-
ποίο ρυθµίζει τον τρόπο λειτουργίας αυτής. Συγκεκριµέ-
να:
α. Αναφέρεται αναλυτικά ο σκοπός σύστασής της.
β. Ορίζεται, σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της,

η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία µπορεί να παραταθεί ή
συντµηθεί, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας:
- διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονοµαστικές, ε-

πιδεκτικές µεταβίβασης µετοχές, ονοµαστικής αξίας πε-
νήντα (50) ευρώ η καθεµία και

- αποτελείται από εφάπαξ εισφορά σε µετρητά, σε βά-
ρος πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υ-
γείας (ΚΑΕ 7313), η οποία καταβάλλεται εντός τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
δ. Καθορίζονται τα όργανα διοίκησής της ήτοι η Γενική

Συνέλευση, το Εποπτικό Συµβούλιο και το Διοικητικό
Συµβούλιο. Ειδικότερα:

- αναφέρονται οι αρµοδιότητές τους,
- ορίζεται σε πέντε (5) ο αριθµός των µελών του Επο-

πτικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ο τρόπος επιλογής και
καθορισµού της αµοιβής τους (µε κοινή υπουργική από-
φαση), καθώς και η διάρκεια της θητείας τους (πενταε-
τής) κ.λπ.,

- ορίζεται, επίσης, σε πέντε (5) ο αριθµός των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, η διάρ-
κεια της θητείας αυτού (πενταετής), ο τρόπος ορισµού
του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και των µε-
λών του Δ.Σ., καθώς και καθορισµού της αµοιβής τους
(µε κοινή υπουργική απόφαση),

- καθορίζονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των µε-
λών του Δ.Σ., η διαδικασία λήψης των αποφάσεών του,

- προβλέπεται αποζηµίωση κατά συνεδρίαση στο
γραµµατέα του Δ.Σ. που τηρεί τα πρακτικά των συζητή-
σεων και αποφάσεων του Δ.Σ.,

- καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συµβούλου του Δ.Σ. κ.λπ..
ε. Ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες η διάρκεια της εται-

ρικής χρήσης, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λή-
γει την 31η Δεκεµβρίου κάθε χρόνου. Κατ’ εξαίρεση η
πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ηµέρα της νόµι-
µης σύστασης της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεµβρί-
ου 2015.
στ. Προβλέπεται ότι ο οικονοµικός και διαχειριστικός

έλεγχος της Εταιρείας γίνεται από δύο (2) νόµιµους ελε-
γκτές ή ελεγκτικά γραφεία που ορίζονται, όπως και οι α-

ναπληρωτές τους και η αµοιβή τους από τη Γενική Συνέ-
λευση των µετόχων της Εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος
της οικονοµικής διαχείρισης της Εταιρείας γίνεται κάθε
χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εται-
ρεία.
ζ. Αναφέρονται οι λόγοι λύσης της Εταιρείας (µόνο

µετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της και σε
περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Ε-
ταιρείας µειωθεί περισσότερο από το µισό του καταβε-
βληµένου µετοχικού κεφαλαίου).
η. Προβλέπεται ο τρόπος εκκαθάρισής της. Συγκεκρι-

µένα, µετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρι-
σή της µε τον ορισµό τριών (3) εκκαθαριστών.
Οι εκκαθαριστές οφείλουν µόλις αναλάβουν τα καθή-

κοντά τους, να προβούν σε απογραφή της εταιρικής πε-
ριουσίας και να δηµοσιεύσουν ισολογισµό. Την ίδια υπο-
χρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση,
καθώς και κατ’ έτος κατά τη διάρκειά της. 
Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυ-

στέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της Εταιρείας, να µε-
τατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλή-
σουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της.
Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον
µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον
της Εταιρείας.
Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης, οι ετήσιες οικονοµι-

κές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις
περαίωσης της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση των µετόχων που αποφασίζει και για την α-
παλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
θ. Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει τετραετές Επι-

χειρησιακό σχέδιο, το οποίο και διαβιβάζει στο Τµήµα
ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογι-
σµού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονοµικών. 
Το Επιχειρησιακό σχέδιο περιλαµβάνει επιµέρους σχέ-

δια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότη-
τες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής µονάδας, διεύ-
θυνσης ή τοµέα, για κάθε εταιρική χρήση και συνολικά
για όλη τη διάρκειά του.
Το Επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται µε κοινή υπουργι-

κή απόφαση, τροποποιείται δε εφόσον παραστεί ανάγκη
µε την ίδια διαδικασία.
ι. Καθορίζεται ο τρόπος πρόσληψης από την Εταιρεία

του πάσης φύσεως προσωπικού της (µε σύµβαση εξαρ-
τηµένης εργασίας αορίστου χρόνου).
ια. Για το βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς που

διέπει το εν λόγω προσωπικό, εφαρµόζονται οι διατάξεις
της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρα-
γράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ενιαίο
µισθολόγιο υπαλλήλων του κράτους, των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα).

(άρθρο δέκατο)

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39

/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ

1. Αναφορικά µε τη δωρεά αναπαραγωγικών κυττά-
ρων, τίθενται συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ανά πε-
ρίπτωση δότη για τη λήψη δείγµατος αίµατος (σήµερα
προβλέπεται η λήψη δείγµατος σε κάθε δωρεά αναπαρα-
γωγικών κυττάρων αίµατος αδιακρίτως κατηγορίας δό-
τη), κ.λπ..

(άρθρα ενδέκατο και δωδέκατο)
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2. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου. (άρθρο δέκατο τρίτο)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 1.000.000 ευρώ, από την εξ
ολοκλήρου κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας από το Ελληνικό Δηµόσιο.    (άρθρο έβδοµο παρ.1)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από:
α. τη δυνατότητα µελλοντικής αύξησης του µετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας,               (άρθρο έβδοµο παρ.2)
β. τυχόν κατάπτωση της παρεχόµενης εγγύησης του

Ελληνικού Δηµοσίου, σε περίπτωση λήψης δανείων από
την Εταιρεία, (άρθρο όγδοο παρ.2)

3. Απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από την απαλλαγή
από πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρί-
των κατά τη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας. 

(άρθρο έβδοµο παρ.1)
4. Ενδεχόµενη ετήσια αύξηση εσόδων, από την επιβο-

λή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ΕΟ-
ΠΥΥ, των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταµείων και των νο-
σοκοµείων, µε διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου. 

(άρθρα δεύτερο, τρίτο, πέµπτο και όγδοο)
5. Αύξηση της περιουσίας του Δηµοσίου λόγω της δι-

εύρυνσης του χαρτοφυλακίου του, από την απόκτηση
του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας.

(άρθρο έβδοµο παρ.1)

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των α-
σφαλιστικών οργανισµών, των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.
και του Κρατικού Προϋπολογισµού

Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή αµοιβής στην ΕΣΑΝ
Α.Ε. για τις προσφερόµενες υπηρεσίες που θα παρέχει
στους εν λόγω φορείς (λειτουργία και επικαιροποίηση
ΣΑΝ, στατιστική επεξεργασία στοιχείων κ.λπ.). Η δαπά-
νη εκ της αιτίας αυτής δεν µπορεί να εκτιµηθεί, διότι ε-
ξαρτάται από την έκδοση των σχετικών κ.υ.α.. 

(άρθρο όγδοο)

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014

O Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος  Κατριβέσης 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοκο-
κοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε
την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκο-
µείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δί-
καιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας
2006/17/ΕΚ» 

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 1.000.000 ευρώ, από την εξ
ολοκλήρου κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας από το Ελληνικό Δηµόσιο.    (άρθρο έβδοµο παρ.1)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από:
α. τη δυνατότητα µελλοντικής αύξησης του µετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας,              (άρθρο έβδοµο παρ. 2)
β. τυχόν κατάπτωση της παρεχόµενης εγγύησης του

Ελληνικού Δηµοσίου, σε περίπτωση λήψης δανείων από
την Εταιρεία. (άρθρο όγδοο παρ.2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πι-

στώσεις του κρατικού προϋπολογισµού.
3. Απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από την απαλλαγή

από πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρί-
των κατά τη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας. 

(άρθρο έβδοµο παρ.1)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές

εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των α-
σφαλιστικών οργανισµών των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.
και του Κρατικού Προϋπολογισµού

Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή αµοιβής στην ΕΣΑΝ
Α.Ε. για τις προσφερόµενες υπηρεσίες που θα παρέχει
στους εν λόγω φορείς (λειτουργία και επικαιροποίηση
ΣΑΝ, στατιστική επεξεργασία στοιχείων κ.λπ.). Η δαπά-
νη εκ της αιτίας αυτής δεν µπορεί να εκτιµηθεί, διότι ε-
ξαρτάται από την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργι-
κών αποφάσεων. (άρθρο όγδοο)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώ-

σεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω φορέων.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γκ. Χαρδούβελης Ι. Βρούτσης

ΥΓΕΙΑΣ

Μ. Βορίδης
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