
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Σποποποίηζη ηηρ Κοινήρ Τποςπγικήρ Απψθαζηρ Τ5β/ Γ.Π.οικ. 35724/4-4-2002 «Οπιζμψρ 

ηος καηά ηο άπθπο 13 ηος Ν. 2716/99 ειδικοω ενοποιημένος (κλειζηοω) νοζηλίος και ηποποποίηζη 

ηηρ απιθ. Τ4α/οικ. 1320/98 κοινήρ ςποςπγικήρ απψθαζηρ πεπί "Οπιζμοω νοζηλίος Νοζοκομείυν"» 

(ΦΔΚ Β' 485/19.04.2002) 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ  ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

   

ΤΓΔΙΑ 

 

Έσονηαρ ςπψτη: 

1.  Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος Ν. 2716/99  "Ανάπηςξη και εκζςγσπονιζμψρ ηυν 

ςπηπεζιϊν τςσικήρ ςγείαρ και άλλερ διαηάξειρ" (ΦΔΚ 96/Α'). 

 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 1558/85 (ΦΔΚ 137/85/Α΄), ψπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Π.Γ. 63/2005 

(ΦΔΚ 98/22-4-05/Α΄): «Κυδικοποίηζη ηηρ Νομοθεζίαρ για ηην Κςβέπνηζη και ηα 

Κςβεπνηηικά Όπγανα» και ηιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 95/2000 (ΦΔΚ 76/2000): «Οπγανιζμψρ 

ηος Τποςπγείος Τγείαρ και Ππψνοιαρ», ψπυρ ηποποποιήθηκε 

 

3. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 28 ηος Ν. 2519/97 "Ανάπηςξη και εκζςγσπονιζμψρ ηος Δθνικοω 

ςζηήμαηορ Τγείαρ, οπγάνυζη ηυν ςγειονομικϊν ςπηπεζιϊν, πςθμίζειρ για ηο θάπμακο 

και άλλερ διαηάξειρ "(ΦΔΚ 165 Α'). 

 

4. Σην κοινή ςποςπγική απψθαζη Τ5β/ Γ.Π.οικ. 35724/4-4-2002 «Οπιζμψρ ηος καηά ηο άπθπο 

13 ηος Ν. 2716/99 ειδικοω ενοποιημένος (κλειζηοω) νοζηλίος και ηποποποίηζη ηηρ απιθ. 

Τ4α/οικ. 1320/98 κοινήρ ςποςπγικήρ απψθαζηρ πεπί "Οπιζμοω νοζηλίος Νοζοκομείυν"» 

(ΦΔΚ Β' 485/19.04.2002) 

 

     
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ  

ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΘΧΝ 

ΤΓΕΘΑ  

Δ/ΝΗ ΦΤΥΘΚΗ ΤΓΕΘΑ 

Γ/νζη : Απιζηοηέλοςρ 19, Αθήνα 

Σ.Κ. : 101 87 

Σηλ. : 210 8251834,5  

FAX : 210 8229236   

E-mail : dipsy@yyka.gov.gr  

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 

 

 

Αθήνα,    30 /04/2013 

 Απ. ππυη.: Τ5α,β/ Γ.Π.οικ. 39667 
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5. Σην Α3α/οικ.876/2000 κοινή ςποςπγική απψθαζη "Καθοπιζμψρ ηος ηπψπος οπγάνυζηρ και 

λειηοςπγίαρ ηυν Μονάδυν Φςσοκοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ  (Οικοηποθεία, Ξενϊνερ) και 

ηυν Πποζηαηεςμένυν Γιαμεπιζμάηυν ηος άπθπος 9ηος Ν. 2716/99" (ΦΔΚ 661/Β) 

 

6. Σην Τ5β/οικ. 1662/2001 ςποςπγική απψθαζη "Καθοπιζμψρ ηος ηπψπος  λειηοςπγίαρ και ηηρ 

ζηελέσυζηρ ηυν Κινηηϊν Μονάδυν Φςσικήρ Τγείαρ ηος άπθπος 7 ηος Ν. 2716/99 καθϊρ 

και κάθε λεπηομέπειαρ εθαπμογήρ ηος ιδίος άπθπος" (ΦΔΚ 691/Β). 

 

7. Σην Τ5β/1677/2001 ςποςπγική απψθαζη "Καθοπιζμψρ ηυν πποχποθέζευν, ηος ηπψπος και 

ηηρ διαδικαζίαρ παποσήρ ςπηπεζιϊν νοζηλείαρ και ειδικήρ θπονηίδαρ τςσικήρ ςγείαρ καη' 

οίκον, ηος άπθπος 6 ηος Ν. 2716/99" (ΦΔΚ 766/Β'). 

 

8. Σην Γ.Π οικ. 19353 κοινή ςποςπγική απψθαζη "Καθοπιζμψρ ηυν πποχποθέζευν, ηηρ 

οπγάνυζηρ, ηηρ λειηοςπγίαρ, ηυν απσϊν καθϊρ και κάθε λεπηομέπειαρ ηυν ππογπαμμάηυν 

Φιλοξενοςζϊν Οικογενειϊν ηος άπθπος 9 ηος Ν. 2716/99" (ΦΔΚ 1433/Β'). 

 

9. Σο ςπ’ απιθμ. Π.Γ. 86/21-6-12 ΦΔΚ(141/2012 Σεωσορ Α΄) «Γιοπιζμψρ Τποςπγϊν, 

Αναπληπυηϊν Τποςπγϊν και Τθςποςπγϊν» 

 

10. Σην με απιθ. ππυη. 68155/2012 απψθαζη (ΦΔΚ 2105/ηΒ/9-7-2012) «Ανάθεζη 

απμοδιοηήηυν ζηην Τθςποςπγψ Τγείαρ Φ. κοποωλη». 

 

11. Σην με απιθ. ππυη. 78087/25-7-2012 απψθαζη με θέμα «  ςμπλήπυζη ηηρ απ. οικ. 

68155/9-7-2012 απψθαζηρ ηος Ππυθςποςπγοω και ηος Τποςπγοω Τγείαρ «Ανάθεζη 

απμοδιοηήηυν ζηην Τθςποςπγψ Τγείαρ Φυηεινή κοποωλη». 

 

12. Σην με απιθ. ππυη. Τ48/9-7-2012 απψθαζη ηος Ππυθςποςπγοω πεπί καθοπιζμοω 

απμοδιοηήηυν ηος Αν. Τποςπγοω Οικονομικϊν Υπήζηος ηαφκοωπα (Β’2105). 

 

13.  Σο γεγονψρ ψηι με ηην παποωζα απψθαζη δεν πποκαλείηαι επιππψζθεηη δαπάνη ζηον 

Κπαηικψ πποχπολογιζμψ και ζηοςρ πποχπολογιζμοωρ ηυν αζθαλιζηικϊν οπγανιζμϊν. 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

Σην ηποποποίηζη ηηρ ςπ΄απιθμ. Τ5β/ Γ.Π.οικ. 35724/4-4-2002 «Οπιζμψρ ηος καηά ηο άπθπο 13 

ηος Ν. 2716/99 ειδικοω ενοποιημένος (κλειζηοω) νοζηλίος και ηποποποίηζη ηηρ απιθ. Τ4α/οικ. 

1320/98 κοινήρ ςποςπγικήρ απψθαζηρ πεπί "Οπιζμοω νοζηλίος Νοζοκομείυν"» (ΦΔΚ Β' 

485/19.04.2002) Κοινήρ Τποςπγικήρ Απψθαζηρ υρ κάηυθι: 

«Σο εδάθιο ζη΄ ηης παραγράθοσ 1, περίπηωζη ΘΘΘ, σποπερίπηωζη i, διαγπάθεηαι.  

Σο εδάθιο δ΄ ηης παραγράθοσ 1, περίπηωζη ΘΘΘ, σποπερίπηωζη iii, ηροποποιείηαι υρ 

ακολοωθυρ: 

«Πποκειμένος ηα πποαναθεπόμενα άηομα να θιλοξενηθούν ζηοςρ ξενώνερ και ηα οικοηποθεία 

πποαπαιηείηαι: (i) Νοζηλεία σπονικήρ διάπκειαρ 3 μηνών καηά ηο μέγιζηο ζε Ψςσιαηπικό Τμήμα 

κπαηικού Γενικού Νοζοκομείος ή ζε Ψςσιαηπικό Νοζοκομείο ή ζε Μονάδα Απεξάπηηζηρ 
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αναγνυπιζμένη από ηο κπάηορ ή ζε Ιδιυηική Ψςσιαηπική Κλινική, (ii) Ψςσιαηπική γνυμάηεςζη από ηο 

θεπάπονηα ιαηπό, ςπογεγπαμμένη από ηο Γιεςθςνηή ή ηο νόμιμο ανηικαηαζηάηη ηος, καθώρ και από 

ηον ελεγκηή ιαηπό ηος ΔΟΠΥΥ ζε πεπίπηυζη νοζηλείαρ ζε Ιδιυηική Ψςσιαηπική Κλινική, ώζηε να 

πποκύπηει η διαγνυζηική καηηγοπία καηά ICD-10 και η αναγκαιόηηηα ένηαξηρ ζε πποζηαηεςμένο 

πεπιβάλλον (επίπεδα λειηοςπγικόηηηαρ, δεξιόηηηερ αςηόνομηρ διαβίυζηρ, ανάγκη εποπηείαρ), καθώρ 

και (iii) Βεβαίυζη βάζει κοινυνικήρ έπεςναρ για ηιρ ζςνηπέσοςζερ κοινυνικο-οικονομικέρ ζςνθήκερ 

από ηον κοινυνικό λειηοςπγό ηος Νοζοκομείος ή ηηρ Κλινικήρ πος έσει εκδώζει ηη γνυμάηεςζη ή, 

ελλείτει αςηού, από Κοινυνικό Λειηοςπγό ηος ΔΟΠΥΥ ή ηος οικείος αζθαλιζηικού ηαμείος ή ηος 

Γήμος και ζε κάθε πεπίπηυζη από Κοινυνικό Λειηοςπγό ηος εςπύηεπος Γημόζιος ηομέα. 

Για ηη μεηάβαζη αζθενών ζε πποζηαηεςμένα διαμεπίζμαηα πποαπαιηείηαι, επιππόζθεηα ηυν υρ άνυ, 

πποηγούμενη θιλοξενία ζε άλλερ Μονάδερ Ψςσοκοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ (ξενώνερ, οικοηποθεία).  

Οι ενέπγειερ για ηη μεηάβαζη ηυν αζθενών ζε Μονάδερ Ψςσοκοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ 

εποπηεύονηαι από ηην απμόδια Τομεακή Δπιηποπή Ψςσικήρ Υγείαρ, ζηην οποία κοινοποιούνηαι με 

εςθύνη ηος Νοζοκομείος ή ηηρ Κλινικήρ ή ηηρ Μονάδαρ Ψςσοκοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ. 

Η πολςκλαδική θεπαπεςηική ομάδα ηηρ Μονάδαρ Ψςσοκοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ ειζηγείηαι ζηην 

απμόδια Τομεακή Δπιηποπή Ψςσικήρ Υγείαρ, ηοςλάσιζηον ζε ηπίμηνη βάζη για ηοςρ ξενώνερ και ζε 

εηήζια βάζη για ηα οικοηποθεία και ηα πποζηαηεςμένα διαμεπίζμαηα, ηην παπάηαζη ηος σπόνος 

θιλοξενίαρ. Οι ζσεηικέρ αποθάζειρ κοινοποιούνηαι ζηιρ Πεπιθεπειακέρ Υπηπεζίερ ηος ΔΟΠΥΥ.  

Η θιλοξενία ζε Μονάδερ Ψςσοκοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ γίνεηαι ζύμθυνα με ηα ανυηέπυ. Κάθε 

άλλη ζσεηική διάηαξη από ηην ιζσύ ηος παπόνηορ παύει να ιζσύει. 

Η απόθαζη αςηή να δημοζιεςθεί ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζευρ.». 

 

  

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ 

ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ       

ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

 

 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ      

ΤΓΔΙΑ 

Υπήζηορ ηαφκοωπαρ Ιυαν. Βποωηζηρ Φυηεινή κοποωλη 
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