
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού θέσεων στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που πληρού-
νται από άτομα που προστατεύονται από τον 
ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

2 Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος «Τηλε-
συμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» κατ’ 
εφαρμογή της παρ.   3 του άρθρου δέκατου ένα-
του της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή 
κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’  104).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 108226 (1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων στην Ανεξάρτη-

τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που πλη-

ρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον 

ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.  1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα 

για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 
άλλες διατάξεις» (Α’  220), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.  1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α’  73).

2. Την περ.  β΄ της παρ.  2 του άρθρου 61 του ν. 4765/2021 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δη-
μόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επι-
λογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’  6).

3. Το άρθρο 53 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα ”AΡΓΟΣ” και 
λοιπές διατάξεις» (Α’  169).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’  133).

5. Την υπ’ αρ. 42/2020 πράξη έγκρισης του Υπουργικού 
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός 
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 
2021, κατόπιν της συνεδρίασης του τακτικού Υπουργι-
κού Συμβουλίου στις 30-09-2020, δυνάμει των διατάξε-
ων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’  133), στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται εκατόν εβδομήντα μία (171) θέσεις 
μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
25/2021 και 50/2021 όμοιες.

6. Το υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Β 1139077 ΕΞ 2020/
4-12-2020 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την έκδοση απόφασης 
καθορισμού θέσεων που θα πληρωθούν από άτομα 
προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998, καθώς και το 
από 10-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./
οικ.21609/17-11-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμμα-
τείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  2).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’  123).

9. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε 
δώδεκα (12).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1, 
ν. 2643/1998) 4

β) Πολύτεκνοι (περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998) 2

γ) Εθνική Αντίσταση (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, ν. 2643/1998) 1

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1, ν. 2643/1998) 1

ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

στ) Τρίτεκνοι (περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 2643/1998) 3

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙA 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ 

ν. 2643/98

1
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)/Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ/
ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κωδ. θέσης: 1193048702

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑμεΑ 1

2
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)/Δ.Ο.Υ. Α’ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/
ΤΜΗΜΑ Α - ΕΛΕΓΧΩΝ
Κωδ. θέσης: 1211199090

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Τριτέκνων 1

3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)/Δ.Ο.Υ. 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/
ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κωδ. θέσης: 6510641955

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑμεΑ 1

4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)/Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ/
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/
ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κωδ. θέσης: 9237121856

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Πολυτέκνων 1

5
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/
ΤΜΗΜΑ Γ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Κωδ. θέσης: 1133959310

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑμεΑ 1

6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.)/Γ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Κωδ. θέσης: 1064303413

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
Αναπήρων 
Πολέμου,

τέκνα τους
1

7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
(Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.)/Δ’ ΤΕΛ. ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.)/ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κωδ. θέσης: 4210552569

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑμεΑ 1
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8 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
(Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.)/ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (ΕΛ.Υ.Τ.) ΑΤΤΙΚΗΣ/
ΤΜΗΜΑ Ε’: ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κωδ. θέσης: 1195227102

ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Τριτέκνων 1

9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"/
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Κωδ. θέσης: 8780310919

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Πολυτέκνων 1

10
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.)/ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
Κωδ. θέσης: 3589141117

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Έμμεση ΑμεΑ 1

11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.)/Β’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/Β’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α’ ΤΑΞΗΣ) ΥΠΟΔ/ΝΣΗ/
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
Κωδ. θέσης: 5271631159

ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Εθνικής 
Αντίστασης 1

12 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
(Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.)/ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (ΕΛ.Υ.Τ.) ΑΤΤΙΚΗΣ/
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Η’: ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ
Κωδ. θέσης: 9497741796

ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Τριτέκνων 1

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

    Ι 

 Αριθμ. Γ.Π.οικ. 80610 (2)
Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» κατ’ εφαρμογή 

της παρ.  3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον 

ν. 4690/2020 (Α’  104).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’   104) και ιδίως το άρθρο δέκατο 

ένατο αυτής.
2. Τον ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’  115 - διόρθωση σφάλματος στο Α’ 125).
3. Τον ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών 

εξετάσεων» (Α’  189).
4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις» (Α’  137).
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5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’  133).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α’  119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’  121 - διόρθωση σφάλματος στο Α’126).

9. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’  2902).

10. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’  148).

12. Την υπό στοιχεία A1β/Γ.Π. οικ. 26465 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα «Σύστα-
ση Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας της χρήσης Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την 
ενίσχυση και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό την εξ απο-
στάσεως παρακολούθηση της υγείας των ασθενών»
(Β’ 1876/2020).

13. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.46315 (ΑΔΑ: ΩΛΑ-
9465ΦΥΟ-ΧΛΟ) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών στη Σύσταση Συντονι-
στικής Ομάδας Εποπτείας της χρήσης Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την ενίσχυση και 
διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας με σκοπό την εξ αποστάσεως παρα-
κολούθηση της υγείας των ασθενών».

14. Την υπ’ αρ. 2649/10.4.2020 υπουργική απόφαση 
Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας του Εθνι-
κού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
ξεις» (Α’  75).

15. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 80526/23.12.2021 
εισήγηση ΓΔΟΥ της περ.  ε της παρ.  5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα 
με το οποίο από την εφαρμογή της απόφασης αυτής 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού των Υ.Πε. και του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι 
σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, 
ιατροί που ανήκουν στις δημόσιες δομές ΠΦΥ, είτε είναι 
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ θα παρέχουν υπηρεσίες 
Τηλεσυμβουλευτικής (μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφω-
νικής υποστήριξης) σε ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι 

βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία κατά 
τις κείμενες διατάξεις. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης θα 
εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά (αριθμός ασθε-
νών που χρήζουν εξ αποστάσεως υποστήριξη) και η 
αποζημίωση των ιατρών που θα παρέχουν τις σχετικές 
υπηρεσίες προσδιορίζεται στις σχετικές διατάξεις των 
άρθρων 16 και 17 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), 
όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’  104). Σε 
κάθε περίπτωση, η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί 
από τις διατάξεις της εν λόγω κοινή υπουργική απόφα-
ση θα αντιμετωπισθεί με έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
που θα λάβουν οι εμπλεκόμενοι φορείς από τις πιστώ-
σεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις 
για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία συστήματος «Τηλεσυμβουλευτικής 
για Ασθενείς με COVID-19»

1. Δημιουργείται σύστημα με την ονομασία «Τηλεσυμ-
βουλευτική για Ασθενείς με COVID-19», μέσω του οποίου 
οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές ορίζο-
νται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Εθνικού Μη-
τρώου Ασθενών από τον κορωνοιό COVID-19, ήτοι γενικής 
ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής 
θα παρέχουν συμβουλές, υποστήριξη και καθοδήγηση σε 
ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον 
περιορισμό ή νοσηλεία κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Η ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος πραγ-
ματοποιείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., αποτελεί κοινή δράση 
του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και έχει σαν στόχο οι ιατροί συγκεκρι-
μένων ειδικοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις κοινές 
υπουργικές αποφάσεις του Εθνικού Μητρώου Ασθενών 
από τον κορωνοιό COVID- 19, να παρέχουν συμβουλές, 
καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με COVID- 
19, οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νο-
σηλεία, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους 
και την ορθή ενημέρωσή τους.

3. Το σύστημα και η παράλληλη λειτουργία του με άλλα 
υποσυστήματα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συντα-
γογράφησης (ΣΗΣ), όπως το «Σύστημα ηλεκτρονικών 
ιατρικών Ραντεβού - eRDV» και η «Εφαρμογή Ηλεκτρονι-
κής Συνταγογράφησης» και «Επίσκεψης του Συστήματος 
ΠΦΥ», έχει ως στόχο να παρέχει ιατρική υποστήριξη και 
να αναβαθμίσει το επίπεδο των προσφερόμενων υπη-
ρεσιών προς τους ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι βρί-
σκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία.

Άρθρο 2
Ορισμός της έννοιας της τηλεσυμβουλευτικής

1. Με τον όρο «τηλε-συμβουλευτική», ορίζεται η δυ-
νατότητα παροχής ιατρικών συμβουλών, καθοδήγησης 
και ιατρικής υποστήριξης εξ αποστάσεως μεταξύ ενός 
ασθενή και των ιατρών ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, 
παθολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής, όπως 
ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Μη-
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τρώου COVID, με τη χρήση ασφαλών τεχνικών μέσων 
και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

2. Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο ένατο της από 
13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον 
ν. 4690/2020 (Α’  104) και ισχύει, η λειτουργία Συστή-
ματος Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19 
αποσκοπεί στην προάσπιση της υγείας του πληθυσμού, 
της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του νοσήματος στον 
γενικό πληθυσμό, της παροχής στοχευμένων υπηρεσι-
ών υγείας και συνεχούς υποστήριξης των ασθενών που 
παραμένουν και παρακολουθούνται «κατ’ οίκον» από 
τους εξουσιοδοτημένους ιατρούς και τους φορείς υγει-
ονομικής υποστήριξης.

3. Ειδικότεροι σκοποί λειτουργίας του συστήματος 
«Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» είναι:

α. Η παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και υποστή-
ριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό 
COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους για όλη τη 
διάρκεια της παρακολούθησής τους,

β. η άμεση παρακολούθηση και καταγραφή της πορεί-
ας της υγείας των ασθενών στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 
με COVID-19 από τον ιατρό,

γ. η παράλληλη λειτουργία και η διαλειτουργικότητα 
του συστήματος με τα υφιστάμενα υποσυστήματα του 
ΣΗΣ: Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19, Σύστημα 
Ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού eRDV, Σύστημα ΠΦΥ 
(ιατρική επίσκεψη), Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγο-
γράφησης (ιατρική επίσκεψη),

δ. η παράλληλη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών 
υποδομών και υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στο σύστημα τηλεσυμβουλευτικής 
και κανόνες ορθής διενέργειας της συνεδρίας

1. Πρόσβαση στο σύστημα «Τηλεσυμβουλευτικής 
για Ασθενείς με COVID-19» έχουν όλοι οι ασθενείς με 
COVID-19, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στο «Εθνικό 
Μητρώο Ασθενών με COVID-19» και βρίσκονται σε κατ’ 
οίκον περιορισμό με σύσταση για παρακολούθηση κατ’ 
οίκον και για χρονικό διάστημα 14 ημερών αρχομένου 
από την επομένη της διακρίβωσης της νόσησης μέσω θε-
τικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR) και οι ιατροί 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως ορίζονται στις κοινές 
υπουργικές αποφάσεις του Μητρώου COVID, των δημο-
σίων δομών ΠΦΥ και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, οι 
οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο ΣΗΣ και οι οποίοι έχουν 
αναρτήσει στο πρόγραμμά τους στο eRDV συγκεκριμέ-
νες χρονοθυρίδες για την υποστήριξη των παραπάνω 
ασθενών, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών ιατρι-
κών Ραντεβού - eRDV επιλέγοντας για κάθε διαθέσιμη 
χρονοθυρίδα (time slot) το ραντεβού («τηλεδιάσκεψη»).

2. Η επικοινωνία ιατρού - ασθενή θα γίνεται μέσω της 
πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με τη χρήση υπολογιστή, 
tablet ή smartphone. Η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης δι-
αθέτει τις πλέον βασικές λειτουργικότητες σε ότι αφορά 
την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και υποστήριξη 
των ασθενών με COVID-19 και είναι συμβατή με τα ευρω-
παϊκά πρωτόκολλα ασφάλειας και τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας δεδομένων (GDPR).

3. Για την ορθή διενέργεια της συνεδρίας τηλεσυμβου-
λευτικής απαιτείται:

α. Ο ιατρός να έχει κατάλληλο τερματικό σταθμό (επι-
τραπέζιος υπολογιστής, Laptop, Tablet, Smartphone ή 
άλλο ισοδύναμο) με ψηφιακή κάμερα και μικρόφωνο 
και διασύνδεση στο διαδίκτυο,

β. να έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης στα συστήματα 
της ΗΔΙΚΑ,

γ. να είναι σε ήσυχο και απομονωμένο χώρο (πχ το 
εξεταστήριο της δομής ΠΦΥ όπου εργάζεται) ώστε να 
διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και το ιατρικό απόρρητο 
της ιατρικής επίσκεψης εξ αποστάσεως,

δ. η διάρκεια της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής ορί-
ζεται κατ’ ελάχιστο χρονικό όριο σε δέκα λεπτά, και ακο-
λουθεί το ιατρικό πρωτόκολλο που έχει δημιουργηθεί 
για ασθενείς COVID-19, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ορθότητα της ιατρικής πράξης. Οι συνεδρίες δύνανται να 
ορίζονται ανά δεκαπέντε (15) λεπτά. Συνεδρία τηλεσυμ-
βουλευτικής δεν εφαρμόζεται σε επείγον περιστατικό 
που χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμβασης,

ε. ο ασθενής να έχει αποδεχθεί την τηλεσυνεδρία με 
βάση την αίτηση του μέσω του συστήματος e-RDV.

4. Υπεύθυνος για την εκκίνηση και τον τερματισμό 
της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής είναι ο ιατρός των 
ειδικοτήτων, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές απο-
φάσεις του Μητρώου COVID.

Άρθρο 4
Μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας

1. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό των 
Υπουργείων Υγείας, για τη σύσταση και τη λειτουργία 
του συστήματος της «Πλατφόρμας Τηλεσυμβουλευτικής 
για Ασθενείς με COVID-19» ορίζεται η εταιρεία με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτ-
λο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 
(Α’  245). Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδια-
σμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομέ-
νων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που δια-
σφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που 
αφορά την ομαλή λειτουργία του συστήματος, τηρώντας 
τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελι-
ώδεις αρχές, που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξερ-
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι διατάξεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 
(L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομέ-
νων - ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’  137).

2. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας, η 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που 
θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατά-
ξεις του ΓΚΠΔ και ιδίως: α) Επεξεργάζεται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων 
εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξερ-
γασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
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οργανισμό, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμί-
σεων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει 
το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση 
πριν από την επεξεργασία. β) Διασφαλίζει ότι τα πρό-
σωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει 
δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτι-
κότητας, λαμβανομένων υπόψη και των επιταγών της 
παρ.  4 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019. γ) Λαμβάνει όλα 
τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρή-
του και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. δ) Τηρεί τους όρους που αναφέρο-
νται στις παρ.  2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά 
με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία. 
ε) Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επι-
κουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, 
για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου 
Υγείας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαι-
ωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που προ-
βλέπονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ. στ) Συνδράμει το 
Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 
32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ιδίως διενεργεί, για 
λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την απαιτούμενη 
από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ εκτίμηση 
αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και 
υποβάλλει αυτήν, καθώς και κάθε επικαιροποίησή της, 
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του 
Υπουργείου Υγείας. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομέ-
νων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνου επε-
ξεργασίας, παρέχει συμβουλές σχετικά με την εκτίμηση 
αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
και παρακολουθεί την υλοποίηση της, με τη συνεργα-
σία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ζ) Θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας 
κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμ-
μόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο 
άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους 
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που 
διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, μέσω του 
Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και υπαλλή-
λων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από άλλον ελεγκτή 
εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας. η) Ενημερώνει το 
Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αμελλητί, 
στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του ΓΚΠΔ.

3. Το σύστημα ««Τηλεσυμβουλευτική για Ασθενείς με 
COVID-19» διαλειτουργεί με ασφάλεια με τα ακόλουθα 
συστήματα αρχειοθέτησης, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 
από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.: (α) Με το σύστημα αρχειοθέτησης 
της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). (β) Με το 

Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, (γ) Με το σύστημα 
αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ, 
(δ) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου 
Εμβολιασμών, (ε) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του 
Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)

Άρθρο 5
Επιμέρους ζητήματα τηλεσυμβουλευτικής

1. Η χρήση του συστήματος δεν υποκαθιστά σε κα-
μία περίπτωση την ιατρική εξέταση, αλλά προσφέρει 
έναν ενδιάμεσο τρόπο αμφίδρομης επικοινωνίας των 
ασθενών με τους ιατρούς, προκειμένου να παρέχεται μία 
άμεση και ασφαλής τηλεσυνεδρία χωρίς να απαιτείται η 
φυσική παρουσία των ασθενών με COVID-19.

2. Δυνατότητα χρήσης του συστήματος έχουν:
α. Πολίτες, ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι είναι κατα-

γραμμένοι στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19» 
και βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό με σύσταση για 
παρακολούθηση κατ’ οίκον και για χρονικό διάστημα 
14 ημερών αρχομένου από την επομένη της διακρίβω-
σης της νόσησης μέσω θετικού μοριακού διαγνωστικού 
ελέγχου (PCR).

β. Χρήστες των Μονάδων Υγείας, που θα κληθούν να 
καταχωρήσουν ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική για 
λογαριασμό των δικαιούχων ασθενών.

γ. Οι ιατροί, που θα παρέχουν υπηρεσίες Τηλεσυμβου-
λευτικής (μέσω τηλεδιάσκεψης). Οι ιατροί θα ανήκουν 
στις δημόσιες δομές ΠΦΥ είτε είναι συμβεβλημένοι με 
τον ΕΟΠΥΥ και προσδιορίζονται ως ιατροί ειδικοτήτων 
γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και παι-
διατρικής, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές απο-
φάσεις του Μητρώου COVID.

3. Οι ιατροί οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες τηλεσυμ-
βουλευτικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι στο ΣΗΣ 
και να έχουν αναρτήσει στο πρόγραμμά τους στο eRDV 
συγκεκριμένες χρονοθυρίδες για την υποστήριξη των 
παραπάνω ασθενών, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών ιατρικών Ραντεβού - eRDV. Οι ιατροί είναι υπο-
χρεωμένοι να αναρτούν το πρόγραμμά τους στο τέλος 
εκάστου ημερολογιακού μηνός για τον επόμενο μήνα.

4. Η παροχή από τους ιατρούς των υπηρεσιών τηλε-
συμβουλευτικής θα γίνεται σε χρόνο μετά την ολοκλή-
ρωση του ωραρίου παροχής υπηρεσιών στην Μονάδα 
ΠΦΥ για τους ιατρούς του ΕΣΥ ή στο ιατρείο τους για τους 
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ελευθεροεπαγγελματί-
ες και δεν θα επιβαρύνει την άσκηση του καθημερινού 
κλινικού τους έργου.

5. Η αποζημίωση των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες 
τηλεσυμβουλευτικής προσδιορίζεται στις σχετικές δια-
τάξεις των άρθρων 16 και 17 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. 
(Α’  84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’  104).

6. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην ροή εργα-
σιών (workflow) και τις τεχνικές διεργασίες για την διε-
νέργεια συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής, όπως ο τρόπος 
και η μέθοδος υποβολής του αιτήματος από τον πολίτη, 
η αναζήτηση διαθέσιμου ραντεβού, η επιλογή ιατρού συ-
γκεκριμένης ειδικότητας, η επιβεβαίωση του ραντεβού, 
η καταχώριση της τηλεσυνεδρίας, ο τρόπος τροποποί-
ησης ή ακύρωσης του ραντεβού, η καταγραφή από τον 
ιατρό των αναγκαίων ιατρικών στοιχείων στο «Εθνικό 
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Μητρώο Ασθενών με COVID 19» και η ενημέρωση του 
συστήματος για την επιτυχή εκτέλεση της τηλεσυνεδρί-
ας, δύνανται να ρυθμίζονται με σχετικές εγκυκλίους και 
οδηγούς χρήσης της ΗΔΙΚΑ.

Άρθρο 6
Περιγραφή διαδικασίας για τον πολίτη

1. Ο πολίτης υποβάλλει αίτημα για διενέργεια συνεδρί-
ας μέσω του τίτλου «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με 
Covid 19» μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους πολίτες 
gov.gr. Η πρόσβαση του πολίτη στην υπηρεσία γίνεται 
με χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet, είτε με 
χρήση των προσωπικών του κωδικών στο σύστημα της 
ΠΦΥ. Ο πολίτης δρομολογείται αυτόματα στην αρχική 
οθόνη του «Συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών ραντε-
βού - e RDV». Αφού καταχωρηθεί ο ΑΜΚΑ του ασθενούς, 
γίνεται κλήση κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας του 
«Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Covid - 19», μέσω της 
οποίας λαμβάνεται η πληροφορία περί του δικαιώμα-
τος του πολίτη να κάνει χρήση της υπηρεσίας της τη-
λεσυμβουλευτικής, ως ανωτέρω ορίσθηκε, ή όχι. Στην 
περίπτωση θετικής απάντησης εμφανίζεται η επιλογή 
«Νέο ραντεβού Covid - 19» για την αναζήτηση διαθέσι-
μων ραντεβού για «τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με 
COVID-19». Κατόπιν και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
καταχωρηθεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πολίτη, εμ-
φανίζονται στη οθόνη για επιβεβαίωση από τον πολίτη, 
άλλως καλείται ο πολίτης να εισάγει στοιχεία επικοινω-
νίας μέσω ειδικής φόρμας της εφαρμογής.

2. Στη φόρμα αναζήτησης Ραντεβού για «Τηλεσυμβου-
λευτική για ασθενείς με COVID-19», ο πολίτης μπορεί να 
αναζητήσει διαθέσιμα ραντεβού με ένα ή περισσότερα 
κριτήρια, όπως ημεροχρονολογία, Νομό, πόλη, φορέα 
(ιατροί Δημόσιων δομών ΠΦΥ, συμβεβλημένοι με τον 
ΕΟΠΥΥ ιατροί), ειδικότητα, συγκεκριμένος ιατρός. Από 
τα διαθέσιμα ραντεβού ο πολίτης επιλέγει το επιθυμητό 
ραντεβού και το καταχωρεί. Κατά την καταχώριση γίνεται 
κλήση από το σύστημα του e-RDV κατάλληλης διαδικτυα-
κής υπηρεσίας της «Πλατφόρμας Τηλεδιάσκεψης», μέσω 
της οποίας αποστέλλονται οι πληροφορίες του ασθενή, 
του ιατρού και του ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική. Με 
την επιτυχή αποστολή των παραπάνω στοιχείων, γίνε-
ται αποστολή από την «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης (link) της προγραμματισμένης 
τηλεδιάσκεψης, το οποίο αποθηκεύεται στο Σύστημα 
e-RDV μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα του ραντεβού για 
«Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19» και εμ-
φανίζεται στην καρτέλα του πολίτη «Τα ραντεβού μου».

3. Με την ορθή καταχώριση του ραντεβού, ο ασθενής 
λαμβάνει μήνυμα μέσω SMS ή/και email, το οποίο περι-
λαμβάνει τα δεδομένα του ραντεβού, καθώς επίσης και 
την ηλεκτρονική διεύθυνση (link) για την Τηλεδιάσκεψη. 
Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού, 
στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» αποστέλλονται τα 
νέα δεδομένα και επαναλαμβάνεται η άνω διαδικασία.

4. Η επιβεβαίωση της πραγματοποίησης του ραντεβού 
για Τηλεσυμβουλευτική γίνεται στην «Πλατφόρμα Τη-
λεδιάσκεψης» και εφόσον η διάρκεια της ηλεκτρονικής 
τηλε-συνεδρίας είναι αυτή που ανωτέρω καθορίζεται 

(δέκα λεπτά), η οποία διάρκεια δύναται να ορίζεται και 
παραμετρικά, θα αποστέλλεται ως επιτυχημένη ηλεκτρο-
νική συνεδρία στο Σύστημα του e-RDV.

Άρθρο 7
Περιγραφή διαδικασίας για τον ιατρό

1. Ο ιατρός εισέρχεται στο Σύστημα της ΠΦΥ και στη 
λίστα εργασίας του στην οποία εμφαίνονται τα ραντεβού 
για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19» που 
είναι προγραμματισμένα για την τρέχουσα ημέρα. Όταν 
ο πολίτης καταχωρεί ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτι-
κή μέσω «Τηλεδιάσκεψης», ο ιατρός με τον οποίο έχει 
κλείσει το ραντεβού λαμβάνει μέσω email ή/και sms την 
ηλεκτρονική διεύθυνση (link) της τηλεδιάσκεψης. Στη 
λίστα εργασιών του ιατρού, για κάθε ασθενή με τύπο 
ραντεβού «Τηλεδιάσκεψη» υπάρχει διαθέσιμο και η αντί-
στοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση (link) της Τηλεδιάσκεψης.

2. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ιατρού - ασθενή, 
ο ιατρός καταγράφει τα συμπτώματα του ασθενή και τις 
ιατρικές του σημειώσεις στην ενότητα «κατ’ οίκον περι-
ορισμός» στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19».

3. Με τη λήξη της «Τηλεδιάσκεψης» αποστέλλεται στο 
Σύστημα eRDV η διάρκεια της ηλεκτρονικής τηλε-συ-
νεδρίας, κατ’ ελάχιστον δέκα (10) λεπτών, πληροφορία 
που αποθηκεύεται ως ένδειξη επιτυχούς εκτέλεσης της 
συνεδρίας.

4. Δημιουργείται αυτόματα επίσκεψη στο Σύστημα της 
ΠΦΥ. Στην περίπτωση που χρειάζεται συνταγογράφηση 
δημιουργείται και η αντίστοιχη επίσκεψη στο ΣΗΣ.

Άρθρο 8
Διαδικασία ταυτοποίησης συμμετεχόντων

1. Η είσοδος των πολιτών στην «Πλατφόρμα Τηλεδι-
άσκεψης» θα πραγματοποιείται με χρήση της ηλεκτρο-
νικής διεύθυνσης (link) που θα λαμβάνουν με email ή/
και sms.

2. Η πρόσβαση των χρηστών - ιατρών των συγκεκρι-
μένων ειδικοτήτων θα είναι επίσης διαβαθμισμένη και 
θα πραγματοποιείται κατά την πρώτη φάση της λειτουρ-
γίας με τη χρήση ειδικών διαπιστευτηρίων που θα τους 
χορηγηθούν με username ίδιο με αυτό του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

3. Τα διαπιστευτήρια (username/password) είναι αυ-
στηρώς προσωπικά τόσο για τους ιατρούς όσο και για 
τους ασθενείς. Ο ασθενής έχει εκ των προτέρων συναινέ-
σει στη διενέργεια της τηλεσυνεδρίας. Για λόγους αρχής 
ο ιατρός και ο ασθενής ταυτοποιούνται προφορικά κατά 
τη διενέργεια της τηλεσυνεδρίας - τηλεσυμβουλευτικής. 
Ο ιατρός φέρει την ευθύνη να αναφέρει λεπτομερώς τα 
αποτελέσματα της τηλεσυνεδρίας με την ενημέρωση 
τόσο του Μητρώου COVID όσο και της αναφοράς τηλε-
συνεδρίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Άρθρο 9
Διαδικασία καταγραφής των αποτελεσμάτων της 
επίσκεψης (compte-rendu medical, healthcare 
encounter report)

1. Κάθε τηλεσυνεδρία καταγράφεται στο σύστημα, 
τηρώντας τα ακόλουθα:
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1. α. Στοιχεία της επίσκεψης (μέρα, ώρα έναρξης και 
διάρκεια).

β. Στοιχεία του εξεταζόμενου (όνομα επώνυμο ΑΜΚΑ).
γ. Στοιχεία του επαγγελματία υγείας
2. Για κάθε τηλεσυνεδρία ο ιατρός καταγράφει στο 

σύστημα:
α. Ευρήματα επίσκεψης (εν προκειμένω στην ενότητα 

«κατ’ οίκον περιορισμός» στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών 
με COVID-19»)

β. Λοιπές κλινικές σημειώσεις
γ. Τυχόν ανάγκη συνταγογράφησης και παραπομπής 

σε δομή υγείας

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις καταγραφής
στο Μητρώο COVID-19

Όλοι οι ιατροί των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, πα-
θολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής των Μονά-
δων ΠΦΥ και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, έχουν 
την υποχρέωση να συμπληρώνουν και να τηρούν το 
«Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19», στο οποίο 
έχει καταγραφεί το επιβεβαιωμένο κρούσμα (μετά 

την επιβεβαίωση μοριακού PCR ελέγχου), παρέχοντας 
παράλληλα υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, με συμ-
βουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς 
με COVID-19 οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περι-
ορισμό, με σύσταση παρακολούθησης κατ’ οίκον και 
για χρονικό διάστημα 14 ημερών αρχομένου από την 
επομένη της διακρίβωσης της νόσησης μέσω θετικού 
μοριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR), με σκοπό την 
παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέ-
ρωσή τους.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την 10η.01.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υγείας Επικρατείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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