ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
«Διαπθπωηικέρ αλλαγέρ ζηο ζύζηημα ςγείαρ και άλλερ διαηάξειρ»
Κεθάλαιο 1ο
ύζηημα Ππομηθειών Τγείαρ
Ειζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ ζηα άπθπα 1-15.
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 15 ηνπ λφκνπ επηρεηξείηαη δηαξζξσηηθή αιιαγή
ζην ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο, πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη θπξίσο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ.
Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε ε ζπζζψξεπζε ππεξβνιηθνχ ρξένπο ησλ λνζνθνκείσλ
εληφο ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο, φπσο θαη ε αδπλακία ειέγρνπ θαη ζπγθξάηεζεο ησλ
δαπαλψλ

πγείαο.

νβαξά

πξνβιήκαηα

ρξήδνπλ

αληηκεηψπηζεο,

φπσο

ε

ππεξηηκνιφγεζε πιηθψλ θαη θαξκάθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπαηάιε κεγάισλ
πνζνηήησλ απηψλ, ε αδπλακία ειέγρνπ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξνκεζεηψλ
πξντφλησλ ζε φια ηνπο ζηάδηα, δειαδή θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνξέσλ
πγείαο, ηελ παξαγγειία ησλ πξντφλησλ, ηελ παξάδνζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ
θαηαλάισζή ηνπο, φπσο επίζεο ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ ζρεηηθά κε ην ζεβαζκφ ησλ αξρψλ ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηεο
δηαθάλεηαο, θπξίσο κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ κηθξήο εκβέιεηαο θαη κε απεπζείαο
αλάζεζε.
Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ
πξνβιεκάησλ θαη ζηελ εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ, θαηαξρήλ, κέζσ ηεο
δηαζχλδεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ, ζε επίπεδν θνξέσλ ππεξεζηψλ
πγείαο θαη πεξηθέξεηαο κε ηα εηήζηα πξνγξάκκαηα πξνκεζεηψλ θαη κέζσ ηεο
«απηνδέζκεπζεο» ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ην ζεβαζκφ ζηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηα φξηα δαπάλεο. Δπηπιένλ, κε ηε ζπλέρηζε θαη ελίζρπζε ησλ
δηαδηθαζηψλ δηαηίκεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζχληαμεο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο θαη κε ηε ζέζπηζε λέσλ επέιηθησλ κνξθψλ
ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ πξνκεζεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα:
1. Με ην άξζξν 1 νξίδεηαη φηη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ εθαξκφδεηαη ζε
φια ηα λνζνθνκεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) θαη ησλ
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απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο
θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο πγείαο θαη θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο θαη επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, κε ηελ έθδνζε θνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ηεο ππαγσγήο ζε απηφ θαη άιισλ θνξέσλ, φπσο ησλ
Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ, ησλ λνζνθνκείσλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαζψο
θαη ησλ λνζνθνκείσλ θαη κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ησλ
Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ. Πεξαηηέξσ, δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ «ζπκβάζεσλ
πξνκήζεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο γηα πξψηε θνξά θαη ησλ «ζπκθσληψλπιαίζην», πνπ απνηεινχλ έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν εμαζθάιηζεο ρακειήο ηηκήο γηα
θάιπςε επαλαιακβαλφκελσλ αλαγθψλ, νκνεηδψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όζνλ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα δηελέξγεηαο, ζχλαςεο θαη
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, δίλεηαη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ
Πεξηθεξεηψλ, ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπξάηηνπλ κεηαμχ ηνπο γηα
ηελ

πξαγκαηνπνίεζε

πξνκεζεηψλ

κεγάιεο

θιίκαθαο,

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο θαη άξα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ.
Δμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ πξνβιέπεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδεηθηηθά απαξηζκνχκελσλ
πάγησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο θαη δχλαληαη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απεπζείαο απφ ηνπο
θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο.
Ζ ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία, σζηφζν, ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ είλαη ε πξφβιεςε
ηεο δπλαηφηεηαο εθρψξεζεο, ελ κέξεη ή πιήξσο, ηεο αξκνδηφηεηαο δηελέξγεηαο,
ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ
αλαζέηνπζα αξρή ζε θνξέα πνπ δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο
κηα ηδησηηθή επηρείξεζε.
2. ην άξζξν 2 πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηηο νπνίεο αθνξά ην
ζεζπηδφκελν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ. Πξνζζήθε άιισλ πξντφλησλ είλαη δπλαηή κε ηελ
έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ.
3. ην άξζξν 3 πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο αθνξά ην
ζεζπηδφκελν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ. Πξνζζήθε άιισλ ππεξεζηψλ είλαη δπλαηή κε ηελ
έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ. εκεησηένλ φηη εληάζζνληαη
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ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ θαη ε απνζήθεπζε απηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απνζήθεπζε θαη ε θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ θαη λα
ηεζεί ηέινο ζηε ιεειαζία ησλ απνζεκάησλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πγείαο.
4. ην άξζξν 4 πεξηγξάθνληαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ζπλάπηνληαη «ζπκθσλίεοπιαίζην» θαη’ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα νκνεηδψλ
θαη επαλαιακβαλφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ππνγξάθνληαη απφ ην Γηνηθεηή
κίαο ή πεξηζζνηέξσλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, πξνβιέπνπλ ηε δηαθήξπμε
αλνηθηνχ, δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, νδεγνχλ ζηελ αλάδεημε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη έρνπλ δηάξθεηα ηζρχνο πεξηζζφηεξα έηε, πνπ πάλησο δελ
κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα ηέζζεξα (4). Ζ ζπνπδαηφηεηά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη
εμαζθαιίδνπλ θαζνξηζκέλε θαη ζηαζεξή ηηκή γηα ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο
πξντφλησλ θαη ππεξεζίεο, πηζαλφηαηα ρσξίο ηε δηελέξγεηα λέσλ δηαγσληζκψλ, θάηη
πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πιεξφηεηα κε ηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη φξνη ζηε
ζπκθσλία- πιαίζην.
5. ην άξζξν 5 νξίδεηαη φηη εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ, θάζε έηνο, θάζε θνξέαο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ
Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ γηα ην επφκελν έηνο. Σν Πξφγξακκα απηφ απνηειεί
«ζρέδην», θαζψο ε νηθεία Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα ζπγθεληξψλεη ηα Πξνγξάκκαηα
ησλ επηκέξνπο θνξέσλ, πνπ επνπηεχεη θαη ζπληάζζεη ην ζπλνιηθφ «Πεξηθεξεηαθφ
Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ». Σν ζρέδην Πξνγξάκκαηνο ησλ
θνξέσλ βαζίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηξεηο ππιψλεο, ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ
ηνπ, ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη θαη αηηηνινγνχληαη θαη ηα
απνινγηζηηθά ζηνηρεία δεηθηψλ ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο. Οη δείθηεο απηνί πξφθεηηαη λα
νξγαλσζνχλ ζπζηεκαηηθά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ πξνκεζεηψλ
ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ
αηηεκάησλ ησλ θνξέσλ. εκεησηένλ φηη πξνβιέπεηαη επίηαζε ηεο ζρεηηθήο επζχλεο
ηνπ Γηνηθεηή ηνπ θνξέα, ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε αδπλακία ειέγρνπ αζέκηησλ
ζπλδηαιιαγψλ θαη ε αζπδνζία.
ηε ζπλέρεηα νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο

Πξνκεζεηψλ

Πξντφλησλ

θαη

Τπεξεζηψλ,

αλά

Τγεηνλνκηθή

Πεξηθέξεηα κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ. Αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ην πξνηεηλφκελν
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ζχζηεκα πξνκεζεηψλ απνηειεί ε ππνρξεσηηθή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ, πέξαλ ησλ άιισλ, κε βάζε ηηο εληαίεο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη επίζεο ε πξφβιεςε φηη ε έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ είλαη
δπλαηή εάλ ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο. Μάιηζηα ε πηζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ
θαηαινγηζκφ επζχλεο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηελ πξφβιεςε εηδηθνχ
πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο.
Έπεηαη ε ππνβνιή ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ ζηε «πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ» κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ,
ψζηε λα θαζνξηζηνχλ πνηνη δηαγσληζκνί πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη
δπλαηφλ λα δηελεξγεζνχλ ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ή πεξηζζφηεξσλ
Πεξηθεξεηψλ ή ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εκπιεθφκελεο
Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο είλαη πεξηζζφηεξεο πνηα ζα είλαη ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ
αλαιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, ηε ζχλαςε θαη ηε κέξηκλα εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο. θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο είλαη ε πξφβιεςε ελαιιαθηηθά ηεο
δπλαηφηεηαο ζπγθέληξσζεο ησλ πξνκεζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε
δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν ηειηθφ Πξφγξακκα απνηειεί ην
πλνιηθφ Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ, πνπ θνηλνπνηείηαη
εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Απξηιίνπ ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ ε πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ηηο 45.000 επξψ
εηεζίσο.
Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ, ζηελ παξάγξαθν 7 νξίδεηαη
φηη ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη έθζεζε, ηελ νπνία
ππνβάιεη ζηνπο Τπνπξγνχο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ ειέγρνπ θαη
απνγξαθήο ησλ πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ δηελεξγήζεθαλ ην
πξνεγνχκελν έηνο.
ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
απξφβιεπησλ θαη έθηαθησλ αλαγθψλ ή αλσηέξαο βίαο, πνπ επηβάιινπλ ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ. ην
αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα
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απνζηαιεί ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθή κλεία ηνπ πνζνχ κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ν
πξνυπνινγηζκφο. Πεξαηηέξσ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηε
ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, πξνβιέπεηαη φηη ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά ν Γηνηθεηήο ηνπ
Φνξέα ή/θαη ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, φηαλ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψλεηαη φηη
νη επηθαινχκελεο αλάγθεο είλαη πιαζκαηηθέο.
Σέινο ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, πξνβιέπεηαη θίλεηξν γηα ηε Γηνίθεζε ηεο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπο Φνξείο Τγείαο λα επηδηψθνπλ ηε κείσζε ηεο
δαπάλεο ησλ πξνκεζεηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη νη εμνηθνλνκνχκελνη
πφξνη δηαηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θάζε είδνπο ηεο
πεξηθέξεηαο ή θαη άιισλ πεξηθεξεηψλ ή ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζην
πιαίζην πξνζπάζεηαο αλαδηαλνκήο ησλ πφξσλ.
6. ην άξζξν 6 πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηεο «πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ»
(.Δ.Π.), νη αξκνδηφηεηέο ηεο, ηα κέιε ηεο, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο ζχγθιεζήο ηεο
θαη ιήςεο απνθάζεσλ.
7. ην άξζξν 7 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ
κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη
Τπεξεζηψλ απφ εκπνξηθέο Σξάπεδεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ φξνπο θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε έγθξηζήο ηεο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
8. ην άξζξν 8, νξίδεηαη φηη ε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο κεηνλνκάδεηαη ζε
«Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ», κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εληαίσλ
πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ
ζπληάζζνληαη ηα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα Πξνκεζεηψλ, ε δηαθήξπμε ησλ
δηαγσληζκψλ θαη νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. Δπίζεο νξίδεηαη φηη ζηε
λέα Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ αλαηίζεηαη ε νινθιήξσζε θαη ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, ην νπνίν, ζεζπίζηεθε κε ην Νφκν 3846/2010. Ζ
Δπηηξνπή νξίδεηαη φηη ζα είλαη πεληακειήο θαη ηα κέιε ηεο ζα είλαη πξφζσπα κε
εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ζέζπηζεο πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
πγείαο. Αλαιπηηθά νξίδνληαη ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο ησλ κειψλ, ηα θσιχκαηα θαη
αζπκβίβαζηα, ε ζεηεία, νη απνδνρέο ησλ κειψλ θαη νη φξνη ιήςεο απνθάζεσλ.
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9. ην άξζξν 9 πξνβιέπεηαη αλαιπηηθά ε αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ.
10. ην άξζξν 10 θαζνξίδεηαη ε δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ζπλεπηθνπξνχλ ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο.
11. ην άξζξν 11 πξνζδηνξίδεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην πιαίζην
ηνπ ζεζπηδφκελνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ.
12. ην άξζξν 12 θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ην θξηηήξην επηινγήο ηνπ θνξέα, πνπ δελ
έρεη ηελ ηδηφηεηα αλαζέηνπζαο αξρήο, αιιά αλαιακβάλεη ηε δηελέξγεηα θαη εθηέιεζε
ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ κε εθρψξεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο απφ κία ή
πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο. πγθεθξηκέλα ε επηινγή ηνπ αλσηέξσ θνξέα
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ, αλνηρηνχ ή κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ν νπνίνο ππνρξεσηηθά δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε
εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ θνξέα απνηειεί ε πιένλ νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ή ε ρακειφηεξε ηηκή, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ. Δπίζεο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο ηνπ
θνξέα κε θξηηήξηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ δεκνζίνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο, ηελ εμνηθνλφκεζε δεκνζίσλ πφξσλ θαη ηε δηαθάλεηα ζηε
δηαρείξηζή ηνπο.
13. ην άξζξν 13, θαηαξγείηαη αλαδξνκηθά ε ππνρξέσζε ησλ ππνςήθησλ
πξνκεζεπηψλ γηα πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο ρακειφηεξεο ηηκήο ζε ηξεηο ρψξεο
ηεο Δ.Δ., φπσο νξηδφηαλ ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ 3867/2010
(ΦΔΚ Β 128), ελφςεη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ.
14. ην άξζξν 14, πξνβιέπεηαη σο εχινγν κεηαβαηηθφ δηάζηεκα γηα ηελ νκαιή
κεηάβαζε απφ ην ηζρχνλ ζην ζεζπηδφκελν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ε 1/1/2012. Καη’
εμαίξεζε ε θαηάξγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε
Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έληαμε ηνπ πξψηνπ πλνιηθνχ
Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ζην Δληαίν Πξφγξακκα
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Μέρξη απηνχ ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ε Δ.Π.Τ. είλαη
αξκφδηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πνπ εθθξεκνχλ.
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15. ην άξζξν 15 πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3580/2007
πεξί πξνκεζεηψλ, εθηφο ησλ δηαηάμεσλ πεξί «Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη
Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο».

Κεθάλαιο 2ο
ύζηαζη «Εθνικού Οπγανιζμού Παποσών Τγείαρ»
Ειζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ ζηα άπθπα 16 -33.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 2 ζπζηήλεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
κε ηελ επσλπκία Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.). κε ηε ιεηηνπξγία
(ε 1ε ηνπ έθηνπ κήλα κεηά ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ) ηνπ νπνίνπ
επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζηεί: α) ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε
εληαίν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε,
δηαηήξεζε, πξναγσγή, βειηίσζε, απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο κε ηελ
παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, εμεηάζεσλ θαη θαξκάθσλ θαη ηελ
πηνζέηεζε θνηλψλ θαλφλσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη β) ε ζχκπξαμε ησλ
κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) κε
ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ηνπο, ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ησλ κνλάδσλ
πγείαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη άιισλ ΝΠΓΓ θαζψο θαη
ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ θιπ ζην πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εληαίνπ
δηθηχνπ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο.
16. ην άξζξν 16 πξνβιέπεηαη, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115), πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ θαη ε ππαγσγή ηνπ ζηελ επνπηεία αθελφο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο αιιειεγγχεο σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξνρή, ηνλ
έιεγρν θαη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη αθεηέξνπ ηνπ ππνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο
ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
απηνχ. ηνλ αλσηέξσ Οξγαληζκφ εληάζζνληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α., νη Κιάδνη Τγείαο: ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ κε ηηο
κνλάδεο πγείαο ηνπ, ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΟΑΔΔ φζνλ αθνξά ηηο παξνρέο ζε είδνο.
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Δπίζεο ππάγνληαη ν ΟΠΑΓ θαη ν Οίθνο Ναχηε, κε δπλαηφηεηα λα εληάζζνληαη ζην
κέιινλ

θαη

άιια

λνκηθά

πξφζσπα

δεκνζίνπ

ή

ηδησηηθνχ

δηθαίνπ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη άιιε
θαηεγνξία δηθαηνχρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
17. ην άξζξν 17 πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ θαζψο θαη ηα
ππαγφκελα ζ' απηφλ πξφζσπα. Ο ζθνπφο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ είλαη θαηαξρήλ ε παξνρή
ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζπληαμηνχρνπο θαη πξνζηαηεπφκελα κέιε
νηθνγέλεηαο απηψλ, ησλ Κιάδσλ θαη Φνξέσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ βάζεη
εληαίνπ θαλνληζκνχ παξνρψλ πνπ εθδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 ηνπ παξφληνο. Ο θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ φξσλ
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα παξνρή θάζε είδνπο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
πεξίζαιςεο κε θνξείο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ, θαζψο θαη ε αλαζεψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ
φπνπ θαη φπνηε απηφ απαηηείηαη. Ζ νξγάλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ιεηηνπξγία ησλ
πξσηνβάζκησλ

κνλάδσλ

πγείαο,

ε

ζέζπηζε

θαλφλσλ

πνηφηεηαο

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ε
νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ.

Σέινο, ζηνπο ζθνπνχο ηνπ

Δ.Ο.Π.Τ πεξηιακβάλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ Κέληξσλ Τγείαο θαη αγξνηηθψλ
ηαηξψλ ηνπ ΔΤ, κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο πγείαο ησλ ΟΣΑ θαη άιισλ ΝΠΓΓ, φπνπ
καδί κε ηηο κνλάδεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο ηνπ ζπληζηνχλ
ην δίθηπν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Ζ ζπλεξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε
βάζε φξνπο νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 31
ηνπ λ. 3863/2010 πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ.
18. ην άξζξν 18 αλαθέξνληαη νη πφξνη ηνπ Δ.Ο.Π.Τ, ηνπο νπνίνπο απνηεινχλ:
α. Ζ εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε πνζνζηφ 0,7% ηνπ
ΑΔΠ, ε νπνία αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε
λέσλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνλ θιάδν αζζέλεηαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ΟΑΔΔ, βάζεη ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ λ.2084/1992 θαη ζηελ θξαηηθή ζπκκεηνρή γηα ηνλ ΟΓΑ βάζεη ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο.
β. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο αζθαιηζκέλνπ – εξγνδφηε.
Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά εξγνδνηηθή
εηζθνξά ηνπ Γεκνζίνπ εθ πνζνζηνχ 5,10% επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ησλ
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δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε δηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο ζην
Γεκφζην, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
γ.

Ζ

πξνβιεπφκελε

εηζθνξά

ζπληαμηνχρσλ

εθ

πνζνζηνχ

4%

επί

ησλ

θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ. Γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, ε εηζθνξά εθ πνζνζηνχ
2,55% ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ δεκνζίνπ δηακνξθψλεηαη ζην πνζνζηφ 4% ζηαδηαθά,
απμαλφκελε απφ 1/1/2012 θαηά 0,70% θαη απφ 1/1/2013 θαηά 0,75%.
δ. ηα έζνδα απφ θνηλσληθνχο πφξνπο ππέξ ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ
πγείαο πνπ εληάζζνληαη, νη πξφζνδνη πεξηνπζίαο ηνπο, ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη
απνζεκαηηθψλ απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε
λνκνζεζία ηνπο ή άιιεο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ.
ε. Οη πξφζνδνη απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ θαη
αμηψλ
ζη. Πνζά απφ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ
δ. Γσξεέο, Κιεξνλνκηέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θηήζεηο απφ άιιε ραξηζηηθή αηηία .
ε. Σα

έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε αζθαιηζκέλνπο

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ. θαζψο θαη
ζε αιινδαπνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο.
Όζνλ αθνξά ηελ είζπξαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα παξνρέο
αζζέλεηαο

ησλ

εληαζζφκελσλ

Κιάδσλ

Τγείαο,

απηέο

εμαθνινπζνχλ

λα

ζπλεηζπξάηηνληαη απφ ηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία πεξί είζπξαμεο εηζθνξψλ. Οη εηζθνξέο γηα παξνρέο πγείαο ησλ
αζθαιηζκέλσλ

ηνπ ΟΠΑΓ θαη Οίθνπ Ναχηε εηζπξάηηνληαη απφ ηηο αξκφδηεο

ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.
Σέινο, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη εηεζίσο ηα
πνζά πνπ κεηαθέξνληαη, ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο
κεηαβίβαζήο ηνπο θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πξνβιέπεηαη λα
θαιπθζνχλ απφ πηζηψζεηο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπ ΟΠΑΓ θαη βαξχλνπλ ηνπο ελ
ιφγσ νξγαληζκνχο.
19. ην άξζξν 19 θαζνξίδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. κε θαζνξηζκέλεο
αξκνδηφηεηεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ έρνπλ εκπεηξία θαη
θαηάξηηζε ζε δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα πγείαο θαη πξνηείλνληαη απφ ηηο
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νηθείεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ
ζπληαμηνχρσλ. Δηδηθφηεξα: Ο Οξγαληζκφο δηνηθείηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ
πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ: α) Σνλ Πξφεδξν, νπνίνο επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 49 Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, είλαη πηπρηνχρνο ζρνιήο
Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη έρεη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ζε
δηνηθεηηθά ή νηθνλνκηθά ζέκαηα πγείαο. β) Σξεηο (3) εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ
εκπεηξία θαη θαηάξηηζε

ζε δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα πγείαο, απφ ηνπο

νπνίνπο έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο νηθείεο
ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο, έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ εξγνδνηψλ πνπ πξνηείλεηαη απφ
ηνλ .Δ.Β., ηε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ηελ Δ..Δ.Δ. θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ
ζπληαμηνχρσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο νηθείεο δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο. γ) Σξεηο
(3) εθπξνζψπνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη έρνπλ εκπεηξία
θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Οξγαληζκνχ.
20. ην άξζξν 20 θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ.
Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ, κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ, έρεη ηελ
επζχλε ηεο δξάζεο θαη ηεο ελ γέλεη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., εθπξνζσπεί
ηνλ Οξγαληζκφ ελψπηνλ θάζε αξρήο, αλαζέηεη ζε ηξίηνπο, κεηά απφ έγθξηζε ησλ
αξκνδίσλ Τπνπξγψλ, ηε κειέηε

επίιπζεο ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ

Οξγαληζκφ, ππνγξάθεη θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γ.. ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν
Οξγαληζκφο, αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ησλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, έρεη ηελ επνπηεία θαη ην
ζπληνληζκφ ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ, ε νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ
ππάγεηαη ζηνλ Πξφεδξν.
21. ην άξζξν 21 θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη ην Γ.. θαζνξίδεη ηελ
πνιηηηθή δξάζεο ηνπ, απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ., εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ θάζε
νηθνλνκηθνχ έηνπο, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Οξγαληζκνχ, απνθαζίδεη γηα ηελ
επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ, ηεο θηλεηήο θαη
αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απνθαζίδεη γηα
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ηελ εθηέιεζε έξγσλ , ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο
εμνπζηνδνηψληαο ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, απνθαζίδεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνπο παξφρνπο
πγείαο, ήηνη ζεξαπεπηήξηα, ηδησηηθέο θιηληθέο, δηαγλσζηηθά θέληξα, θέληξα
απνθαηάζηαζεο-απνζεξαπείαο, θαξκαθνπνηνχο θαη ηαηξνχο, εγθξίλεη θάζε είδνπο
δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη
εθηέιεζε έξγσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., απνθαζίδεη
γηα θάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή επηδίσμε νηαζδήπνηε αμηψζεσο ππέξ ή θαηά
ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. ζε θάζε δηθαζηήξην, εηζεγείηαη πξνο ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία
λνκνζεηηθά κέηξα απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
Οξγαληζκνχ θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ
δηαηάμεσλ.
22. ην άξζξν 22 νξίδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ
Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.). Οη ππεξεζίεο ηνπ δηαθξίλνληαη ζε
Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθέο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ πεξ. Α ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
ζπληζηψληαη (2) Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, ήηνη: 1) Γεληθή Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο
Τπεξεζηψλ Τγείαο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Γηνίθεζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Πιεξνθνξηθήο, Ννκηθψλ
Τπνζέζεσλ θαη απφ ην Απηνηειέο Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ.

2) Γεληθή

Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο
ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, Παξνρήο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Φαξκαθεπηηθήο
Πεξίζαιςεο. 3) Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν δαπαλψλ πγείαο εληάζζεηαη
ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ., σο απηνηειήο ππεξεζία ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Πξφεδξν, ε
Τπεξεζία

Διέγρνπ

Γαπαλψλ

Τγείαο

Φνξέσλ

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

(ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α.), ε νπνία ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 2676/1999, φπσο
ηζρχεη. Με ηελ παξ. 1 ηεο πεξ. Β ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαζνξίδεηαη ε βαζηθή δνκή ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.. Σηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ζπγθξνηνχλ
νη πθηζηάκελεο κνλάδεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, πιελ
ησλ ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο ππνζηήξημεο απηνχ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην ΔΤ,
θαζψο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ ινηπψλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ θαη
θιάδσλ πγείαο πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο. Με
ηελ παξ. 2 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο γηα
ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο ή εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο παξακέλεη ζηηο ππεξεζίεο
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ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζα δηελεξγείηαη δε απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ Δηδηθνχ ψκαηνο
Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο (λ. 3863/2010), ε δηάζεζε ησλ νπνίσλ ζα
γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.. Με ηελ παξ. 3 πξνβιέπεηαη
φηη νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζα ιεηηνπξγνχλ σο απηνηειείο
νξγαληθέο κνλάδεο, θαηαλέκνληαη δε ζε επηά (7) δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο, κε φξηα
εθείλα ησλ Γ.Τ.ΠΔ. Με ηελ παξ. 4 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ επνπηεία θαη ην
ζπληνληζκφ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ζα νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Οξγαληζκνχ, ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα σο πληνληζηήο έλαο εθ ησλ
ππεξεηνχλησλ πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο ησλ εληαζζνκέλσλ κνλάδσλ. Ζ έδξα ηνπ
θάζε πληνληζηή ζα βξίζθεηαη ζηε κεγαιχηεξε πεξηθεξεηαθή κνλάδα ησλ ππεξεζηψλ
επζχλεο ηνπ, φπνπ ζα ιεηηνπξγεί θαη απηνηειέο γξαθείν γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ.
23. ην άξζξν 23 πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γεληθψλ
Γηεπζχλζεσλ.

Δηδηθφηεξα,

είλαη

ππεχζπλνη

γηα

ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ επζχλεο ηνπο, ηελ εμαζθάιηζε
επηθνηλσλίαο κε άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ επνπηεία απηψλ σο πξνο ηε λνκφηππε θαη
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
24: ην άξζξν 24 θαζνξίδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαη πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ. Δηδηθφηεξα, ε
Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Γηεχζπλζε
Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, αξκφδηα γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,
αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ, ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ
επεμεξγαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα επνπηεχνληα
Τπνπξγεία θαη ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο,
αξκφδηα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. θαη ηελ αλάπηπμε
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε βάζε ηελ ειεθηξνληθή
ζπληαγνγξάθεζε. Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ, αξκφδηα γηα ηε λνκηθή θάιπςε
ηνπ Οξγαληζκνχ ελψπηνλ Αξρψλ θαη Γηθαζηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή
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γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα λνκηθήο θχζεσο. Απηνηειέο Σκήκα Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ, αξκφδην γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε ζε ζέκαηα παξνρψλ πγείαο.
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Τγείαο δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Γηεχζπλζε
ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαζψο θαη γηα
ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ κε ηνπο παξφρνπο πγείαο. Γηεχζπλζε
Παξνρήο Φξνληίδαο Τγείαο, αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ παξνρήο
θξνληίδαο πγείαο. Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο, αξκφδηα γηα ην ρεηξηζκφ
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ηηο παξνρέο θαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο. Με ηελ παξ. 3 νξίδεηαη φηη ε ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. ζα εμαθνινπζεί λα
ιεηηνπξγεί κε ηελ πθηζηάκελε νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 275/2001, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Με ηελ ίδηα παξ.
πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ
πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο αλάινγεο κε εθείλεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., ελψ
αληίζηνηρα δηαηεξνχληαη φζεο αζθνχλ, πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζρεηηθψλ κε
παξνρέο πγείαο, θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο. Σέινο, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε κε θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε λα θαζνξηζηεί ε πεξαηηέξσ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ., νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.

25. ην άξζξν 25 νξίδεηαη φηη ην πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθφ, ηαηξηθφ θαη πγεηνλνκηθφ
πξνζσπηθφ θαη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2, κεηαθέξεηαη
ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, ηελ νξγαληθή ζέζε, βαζκφ, θιάδν θαη
εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη, απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ζε απηφλ θάζε πγεηνλνκηθήο
πεξηθέξεηαο βάζεη απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Οη πξντζηάκελνη ησλ κνλάδσλ ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ ζηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα
εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ έληαμε λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο σο Πξντζηάκελνη
ζηηο κνλάδεο απηέο. πκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηαηξνχο,
νδνληηάηξνπο, θαξκαθνπνηνχο θαη ινηπά θπζηθά πξφζσπα ηζρχνπλ έλαληη ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ.. Γηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα πιήξσζε ζέζεσλ δηνηθεηηθνχ,
ηαηξηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα, ζπλερίδνληαη
θαλνληθά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., ην πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ θαη νη
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αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο κεηαθέξνληαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.. Γηαδηθαζίεο πνπ
βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα γηα ηελ αλάζεζε κε κίζζσζε έξγνπ
ζε ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο, ζπλερίδνληαη θαλνληθά απφ ηνπο θνξείο γηα ηνπο
νπνίνπο έρεη εγθξηζεί ε αλάζεζε απηή, ε δε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Με ηελ πεξ. β ηεο παξ.1 νξίδεηαη φηη
ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ. ζηελ ΤΠΔΓΤΦΚΑ, κεηαθέξεηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή
ζρέζε, ηελ νξγαληθή ζέζε, βαζκφ, θιάδν θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη. Οη
πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ
έληαμε λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο σο Πξντζηάκελνη ζηηο κνλάδεο απηέο. Με ηελ
πεξ. α ηεο παξ.2 νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ,
κεηαθέξνληαη ζε απηήλ έσο δηαθφζηα (200) άηνκα απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο
πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηαηξηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθεγφξσλ κε έκκηζζε
εληνιή, κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, ηελ νξγαληθή ζέζε, βαζκφ, θιάδν θαη
εηδηθφηεηα πνπ θαηέρνπλ, κε ζπλεθηίκεζε ηεο αίηεζήο ηνπο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο
ππεξεζίαο. Με ηελ πεξ. β ηεο παξ.2 νξίδεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
κεηαθέξεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ. Με ηελ πεξ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ νξίδεηαη φηη
νη Πξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ σο άλσ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ, νη νπνίνη
έρνπλ επηιεγεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη κεηαθέξνληαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.,
ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ζε ζέζεηο Πξντζηακέλσλ αληίζηνηρνπ
επηπέδνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., κε θξηηήξην ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν
άζθεζεο θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα
νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα θαη εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο κέρξη
ηελ επαλεπηινγή ηνπο ή ηελ ηνπνζέηεζε λένπ Πξντζηακέλνπ. Δθφζνλ δελ επαξθνχλ
νη ζέζεηο Πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ
Πξντζηακέλσλ, νη Πξντζηάκελνη πνπ δελ ηνπνζεηνχληαη εμαθνινπζνχλ λα
ζεσξνχληαη Πξντζηάκελνη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο
θαη δηαηεξνχλ θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ην αληίζηνηρν κεληαίν
επίδνκα ζέζεο επζχλεο. Με ηελ παξ. 3 νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ
ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε, ηε κηζζνδνζία (ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη
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επηδνκάησλ), ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ κεηαθεξφκελνπ
πξνζσπηθνχ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ έληαμή ηνπ ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.. Ζ
κηζζνδνζία ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. ζα βαξχλεη ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Με ηελ παξ. 4 νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη
Αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ηαηξηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ απφ ηηο
κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ κνλάδσλ
ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο. Με ηελ παξ.5 ζπληζηψληαη ζην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δ.Ο.Π.Τ.

ηξεηο

(3)

ζέζεηο

Δηδηθψλ

πλεξγαηψλ,

πηπρηνχρσλ

ρνιψλ

Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ. Ζ πξφζιεςε ζηηο ζέζεηο απηέο γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. ρσξίο
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία. Οη ελ ιφγσ Δηδηθνί πλεξγάηεο απνρσξνχλ απηνδίθαηα,
ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, κε ηελ απνρψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηνπ πξνζψπνπ πνπ
ηνπο πξνζέιαβε ρσξίο λα γελλάηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν
δηθαίσκα ή αμίσζε. Ζ ακνηβή ησλ Δηδηθψλ πλεξγαηψλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ζ
πιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε απφζπαζε ππαιιήισλ ηνπ
δεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ.
26. ην άξζξν 26 νξίδεηαη φηη ε πιήξσζε νξγαληθψλ ζέζεσλ δηνηθεηηθνχ θαη
πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2527/1997. Γηα ηελ πιήξσζε νξγαληθψλ ζέζεσλ ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 197/2008 (261 Α΄) πιελ
ηεο παξαγξάθνπ 1 Β α ηνπ άξζξνπ 6 ζηελ νπνία νξηδφηαλ φηη ε πξνυπεξεζία ηαηξνχ
ζην Η.Κ.Α. - ΔΣΑΜ κνξηνδνηείην κε ηξεηο (3) κνλάδεο αλά έηνο ππεξεζίαο θαη κε ηε
δηάηαμε απηή νξίδεηαη φηη ε πξνυπεξεζία απηή κνξηνδνηείηαη κε κία κνλάδα αλά
έηνο ππεξεζίαο. Με ηελ παξ. 2 ν Δ.Ο.Π.Τ. κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο
έξγνπ κε ζεξαπεπηέο θαη ειεγθηέο ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
27. ην άξζξν 27 ζπζηήλεηαη πεληακειέο Πξνζσξηλφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, ην
νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
εληαζζνκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκφ Φνξέσλ θαη θιάδσλ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε
Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ Οξγαληζκφ, αξκφδηνπ γηα ην δηνηθεηηθφ θαη
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πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ απηνχ, απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη δχν αηξεηψλ εθπξνζψπσλ
ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ εθινγή ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ΓΗΚΠΡ/Φ80/32/9026/26-9-1988 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ (ηψξα Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο),
ήηνη: πξνθήξπμε εθινγψλ, θαηάξηηζε πηλάθσλ εθινγέσλ, νξηζηηθνπνίεζε απηψλ,
ππνβνιή

ππνςεθηνηήησλ,

ζχληαμε

πηλάθσλ

ππνςεθηνηήησλ,

ελζηάζεηο,

νξηζηηθνπνίεζε πηλάθσλ, δηεμαγσγή εθινγψλ, θ.ι.π. Ζ σο άλσ πεξηγξαθφκελε
δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε. Χο εθ ηνχηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξμεη θελφ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, θξίλεηαη
επηβεβιεκέλε ε ζχζηαζε πξνζσξηλνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην νπνίν νη δχν
εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ

ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπο

νξγαλψζεηο θαη επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
κεηαμχ ησλ πξνηεηλνκέλσλ.

28. ην άξζξν 28 ζπζηήλεηαη πεληακειέο Πξνζσξηλφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, ην
νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ησλ ηαηξψλ θαη
νδνληηάηξσλ, κνλίκσλ, πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ

Οξγαληζκνχ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε

Τπεξεζηαθνχ

πκβνπιίνπ ζηνλ Οξγαληζκφ , αξκφδηνπ γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε
ησλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ, απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη δχν αηξεηψλ εθπξνζψπσλ
ησλ ηαηξψλ ή νδνληηάηξσλ. Λφγσ ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθινγή ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη θελφ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη εμέιημήο ηνπο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε
ζχζηαζε πξνζσξηλνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην νπνίν νη δχν εθπξφζσπνη ησλ
ηαηξψλ ή νδνληηάηξσλ ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ηνπο νξγαλψζεηο θαη
επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηαμχ ησλ
πξνηεηλνκέλσλ.
29. ην άξζξν 29 ξπζκίδνληαη γεληθά ζέκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ινγηζηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξψηα νξγαλσηηθά
θαη ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έληαμε δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ θαη
θιάδσλ ζε απηφλ. Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ θαη
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θιάδσλ κε ηε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζηνλ λέν
νξγαληζκφ θαη νξίδεηαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ ειιεηκκάησλ. Ρπζκίδεηαη ε
ινγηζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο ελνπνίεζεο ησλ θνξέσλ θαη
θιάδσλ ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ., θαζψο θαη ζέκαηα κεηαβίβαζεο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο
πεξηνπζίαο θαη κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο. Οξίδεηαη ην
νηθνλνκηθφ θαη ινγηζηηθφ έηνο θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε δηαδηθαζία
θαηάξηηζεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν ηξφπνο έγθξηζήο ηνπ θαζψο
θαη νη πξνζαξηψκελνη ζε απηφλ πίλαθεο. Δπηπιένλ θαζνξίδνληαη ζέκαηα απνγξαθήο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ, θαζψο θαη ζέκαηα
απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία
δηελέξγεηαο ησλ επελδχζεσλ ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη ε
αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ γίλεηαη
ππνρξεσηηθά κέζσ εμσηεξηθψλ δηαρεηξηζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαζθαιίδεηαη ε
αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο επαγγεικαηηψλ δηαρεηξηζηψλ, ψζηε
λα επηηπγράλνληαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο απνδφζεηο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.. Ζ
επηινγή ησλ δηαρεηξηζηψλ γίλεηαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί
ζπκβάζεσλ θαη νη ζπκβάζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο γηα
ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.
30. ην άξζξν 30 ξπζκίδνληαη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ λέν Οξγαληζκφ.
Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη ν Δ.Ο.Π.Τ. ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ σο θαζνιηθφο δηάδνρνο απηψλ
(παξ. 1). Οη εθθξεκείο δίθεο γηα δηαθνξέο ή ππνζέζεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ
θαη θιάδσλ, ζπλερίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ρσξίο δηαθνπή θαη νη εθδηδφκελεο
δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηζρχνπλ έλαληη απηνχ (παξ. 2). Οη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο ησλ
εληαζζφκελσλ θνξέσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ, εθηφο εάλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή αλ απνθαζίζεη
δηαθνξεηηθά ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. (παξ. 5). Πξνβιέπεηαη επίζεο ε έθδνζε θνηλψλ
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη
ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, ε απνδεκίσζή ηνπο θαηά κήλα θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ
ζπλεδξηάζεσλ (παξ. 3 θαη 4). Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο,
πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία εληάζζνληαη
ζηαδηαθά ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. νη πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (παξ. 6). Σέινο, γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. κεηαθέξνληαη πνζά απφ ηνπο
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εληαζζφκελνπο θνξείο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη κε ππνπξγηθή απφθαζε. Με ηελ
ίδηα απφθαζε γίλεηαη θαη ε κεηαθνξά ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο απηψλ
(παξ. 7).

31: ην άξζξν 31 νξίδεηαη φηη, ν εληαίνο θαλνληζκφο παξνρψλ πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ
εγθξίλεηαη κε απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Οξγαληζκνχ. Με ηνλ θαλνληζκφ απηφ θαζνξίδεηαη ην είδνο, ε έθηαζε, ην χςνο ησλ
παξνρψλ, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ εθαξκφδεηαη ν εληαίνο
θαλνληζκφο παξνρψλ πγείαο, πνπ έρεη θαηαξηηζζεί απφ πληνληζηηθφ πκβνχιην
Παξνρψλ Τγείαο (ΤΠΤ) θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 ηνπ λ. 3863/2010.
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ
θαλνληζκνχ, εμεηάδνληαη απφ ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ ή απφ πξνο ηνχην
εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα. ηελ παξ. 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδεηαη φηη νη παξνρέο ζε
ρξήκα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο παξνρψλ ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ
Δ.Ο.Π.Τ θιάδσλ πγείαο ησλ Φ.Κ.Α. εμαθνινπζνχλ λα ρνξεγνχληαη απφ ηνπο θνξείο
απηνχο. Παξέρεηαη δε ε δπλαηφηεηα κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ λα θαζνξίδεηαη ην είδνο, ε έθηαζε θαη ην χςνο ησλ
παξνρψλ απηψλ, ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ν θνξέαο ρνξήγεζήο ηνπο θαζψο θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
32: ην άξζξν 32 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 1 πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.
3863/2010, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ζπκκεηνρή ζην ΤΠΤ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Οίθνπ Ναχηε κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, αθνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο εληαζζφκελνπο
θνξείο ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Με ηελ παξ. 2 ηνπ
ίδηνπ άξζξνπ, ζπκπιεξψλεηαη ε παξ. 2 πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.
3863/2010, ψζηε λα ε απνζαθεληζζεί ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΤΠΤ πνπ αθνξά ζηελ
θαηάξηηζε εληαίνπ θαλνληζκνχ παξνρψλ πγείαο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο φισλ ησλ
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α., ΟΠΑΓ θαη Οίθνπ Ναχηε. Σέινο,
κε ηε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ
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Δ.Ο.Π.Τ., κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηε ζχλζεζε ηνπ
πκβνπιίνπ πληνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 31 παξάγξαθνο 2 ηνπ Νφκνπ 3863/2010.
33: ην άξζξν 33 κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ζην πιαίζην δηακφξθσζεο εληαίνπ
πιαηζίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
εληάζζνληαη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζην ΔΤ σο εμήο: (α) Οη
Τπεξεζίεο Ννζνθνκεηαθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ εληάζζνληαη απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. (β) Σν 1ν Ννζνθνκείν
ΗΚΑ–ΔΣΑΜ Αζήλαο, ζην ηζκαλφγιεην Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο.
(γ) Σν 2ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ–ΔΣΑΜ Θεζζαινλίθεο, ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν
Θεζζαινλίθεο « Αγ. Παχινο». (δ) Σν Ννζνθνκείν Βξαρείαο Ννζειείαο ΗΚΑ–
ΔΣΑΜ, ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ « Πνιπθιηληθή». (ε) Σν νγθνινγηθφ
Ννζνθνκείν

ΗΚΑ–ΔΣΑΜ

Αζήλαο

«ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ»,

ζην

Αληηθαξθηληθφ – Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Άγηνο άββαο». (ζη) Σν 7ν
Ννζνθνκείν ΗΚΑ–ΔΣΑΜ Αζήλαο ζην Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν « Αγία
Όιγα – Κσλζηαληνπνχιεην». Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνβιέπεηαη
φηη κεηά ηελ αλσηέξσ έληαμε, νη αλαθεξφκελεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ
σο παξαξηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ ζηα νπνία εληάζζνληαη. Σν πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθφ, φπσο αλαθέξεηαη ζην παξφλ άξζξν θαη ππεξεηεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ λφκνπ απηνχ, κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, θιάδν,
βαζκφ θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη, ζηνλ αληίζηνηρν θνξέα ππνδνρήο,

ην δε

απαζρνινχκελν κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, κεηαθέξεηαη
ζε αληίζηνηρεο θελέο ζέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ απηφ
δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε ην πξνζσπηθφ απηφ θαηαιακβάλεη ηζάξηζκεο πξνζσπνπαγείο
ζέζεηο, πνπ ζπζηήλνληαη απηνδίθαηα ζηνπο θνξείο ππνδνρήο θαη θαηαξγνχληαη κε ηελ
απνρψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ Τπεξεζία, γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν. Μεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ ππεξεζηαθή ηνπ
θαηάζηαζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ησλ
θνξέσλ ππνδνρήο. Όζνλ αθνξά ηε κηζζνδνζία ηνπ, απηή γίλεηαη απφ ηνπο θνξείο
ππνδνρήο θαη ζην επίπεδν ησλ απνδνρψλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ κεηά ηελ κεηαθνξά
πξνθχπηνπλ κηθξφηεξεο ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο ζην πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ
ππνδνρήο, ε ηπρφλ δηαθνξά απνδνρψλ ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ δηαηεξείηαη
σο πξνζσπηθή κέρξη ηελ θάιπςή ηεο απφ νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ λέσλ απνδνρψλ.
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Πξνβιέπεηαη ηέινο, φηη ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεηαη ζα ζπλερίζεη λα δηέπεηαη απφ
ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ είρε πξηλ ηελ κεηαθνξά ηνπ. Με
ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη φηη ην ινηπφ πξνζσπηθφ (κφληκν θαη κε ζχκβαζε
εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηαηξηθφ θαη νδνληηαηξηθφ), πνπ ππεξεηεί ζηηο
εληαζζφκελεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, κεηαθέξεηαη, εθφζνλ
επηζπκεί ηελ έληαμε, κε ηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε, θιάδν θαη εηδηθφηεηα ζηνπο θνξείο
ππνδνρήο, πνπ αλαιακβάλνπλ ηε κηζζνδνζία ηνπ θαη θαηαιακβάλεη ηζάξηζκεο
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπζηήλνληαη απηνδίθαηα κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο. Όζνη δελ επηζπκνχλ ηελ έληαμε κεηαθέξνληαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.. Με ηελ
παξάγξαθν 4 ε πεξηνπζία (αθίλεηε, θηλεηή, εμνπιηζκφο θιπ) ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ε
νπνία είρε δηαηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ
απηνχ, πεξηέξρεηαη απηνδίθαηα ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ρσξίο ηελ
θαηάξηηζε νπνηαζδήπνηε ζπκβνιαηνγξαθηθήο ή άιιεο πξάμεο. Ζ κεηαβίβαζε ηεο
θπξηφηεηαο ησλ αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην γίλεηαη κε
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ
κεηαγξάθεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ή θηεκαηνινγίνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ηπρφλ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί κε
ζπκβαιιφκελνπο ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηξίηνπο (εθκηζζσηέο, πξνκεζεπηέο θιπ), θαζψο
θαη κε γηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο απαζρνινχκελνπο κε ζρέζε κίζζσζεο έξγνπ,
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο, θαη φρη πέξαλ ηνπ έηνπο, θαη λα
παξάγνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ θνξέσλ
ππνδνρήο πνπ ππεηζέξρνληαη απηνδίθαηα ζε απηέο. Με ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη
φηη ηπρφλ εθθξεκείο δίθεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 εληαζζφκελσλ
ππεξεζηψλ, ζπλερίδνληαη απηνδίθαηα ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ. Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 8, δηεπθξηλίδεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ησλ ζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3569/2007 (Α’ 122). Με ηηο παξαγξάθνπο 1-7 ηνπ
άξζξνπ απηνχ αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο-αλαδφρνπο ηνπ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πξνο απηφ κε εμαηξεηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ εθαξκνγή ησλ εμαηξεηηθψλ απηψλ
δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλίζηαλην ζε απεπζείαο αλαζέζεηο ή απνδνρή παξαζρεζεηζψλ
ππεξεζηψλ κεηά ηε ιήμε λνκίκσο θαηαξηηζζέλησλ ζπκβάζεσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο
δπζιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ηεο
επείγνπζαο αλάγθεο λα κε δηαθνπεί ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο
φθεινο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ απηνχ. Με ηελ παξάγξαθν 8(α),
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δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρνξεγνχκελε πνζφηεηα θαξκάθσλ αλά ζπληαγή δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ ηξηάληα εκεξψλ ζεξαπείαο βάζεη ηνπ δνζνινγηθνχ ζρήκαηνο
πνπ αλαθέξεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ θαξκάθνπ, κε εμαίξεζε ηα ρξφληα
λνζήκαηα, φπνπ εθαξκφδεηαη ε επαλαιακβαλφκελε ζπληαγή θαη ε δίκελε ζπληαγή
ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ.
Με ηελ παξάγξαθν 8(β), πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ζεψξεζεο γηα ζπληαγέο πνπ
θαηαρσξίδνληαη θαη εθηεινχληαη ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3892/2010 ζηηο
αθφινπζεο ηξεηο πεξηπηψζεηο: (α) έρνπλ θφζηνο άλσ ησλ 150 επξψ, (β) αθνξνχλ ηε
ρνξήγεζε ηδηνζθεπαζκάησλ ή ζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο νπζίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθεο Α’ – Γ’ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3459/2006 θαη (γ) αθνξνχλ
αγσγέο αγσγή δηάξθεηαο έσο θαη 2 κελψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηαηξνχο ηνπ ΗΚΑ –
ΔΣΑΜ.

Κεθάλαιο 3ο
Ρςθμίζειρ ζσεηικά με θάπμακα, θαπμακεία και θαπμακεςηικέρ εηαιπίερ
Ειζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ ζηα άπθπα 34-40
Με ηα άξζξα 34 θαη 40, ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο δεκφζηαο
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ε νπνία πξέπεη λα κεησζεί θαηά 2δηο €

επηπιένλ ηεο

κείσζεο πνπ επηηεχρζεθε ην 2010 θαηά 1δηο, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα απηήο ηνπ 2009,
κε ζηφρν ζην ηέινο ηνπ 2012 ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε πξνο ηα ηδησηηθά
θαξκαθεία λα αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ ΑΔΠ θαη λα επζπγξακκηζηεί κε ηνλ αληίζηνηρν
κέζν φξν ηεο Δ.Δ., θαζηεξψλνληαη α) πνζφ επηζηξνθήο απφ ηα ηδησηηθά θαξκαθεία
ππέξ ησλ θιάδσλ πγείαο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, επηηπγράλνληαο
κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ηνπ θαξκαθνπνηνχ, β) πνζφ επηζηξνθήο απφ ηηο
θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ή ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο ππέξ ησλ ΦΚΑ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΟΠΑΓ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ θαη ησλ λνζνθνκείσλ.
Δηδηθφηεξα:
34: ην άξζξν 34 ζηελ παξάγξαθν 1, επεμεγνχληαη φινη νη ζρεηηθνί κε ηε ξχζκηζε
εηδηθνί φξνη. ηελ παξάγξαθν 2 εηζάγεηαη ε θαζηέξσζε ηεο επηζηξνθήο-«rebate» θαη
νξίδεηαη φηη απηή εηζπξάηηεηαη εθφζνλ ν Φ.Κ.Α. θαηαβάιεη εκπξφζεζκα, ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, είηε πξνθαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πνζνχ, είηε ηελ ηειηθή
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εμφθιεζε απηνχ. Δπίζεο νξίδεηαη ν πίλαθαο κε ηα πξννδεπηηθά πνζνζηά επί ηνπ
αηηνχκελνπ πνζνχ ηνπ θάζε θαξκαθείνπ αλά ΦΚΑ. Γεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε
ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηνπο Φ.Κ.Α., ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ θαξκαθείσλ αλά
Φ.Κ.Α. δειψλεη αηηνχκελν πνζφ κέρξη 30.000€, ε θιίκαθα αξρηθά είλαη πνιχ κηθξή
γηα λα κε πιεγνχλ ηδηαίηεξα ηα κηθξά θαξκαθεία ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
Δηδηθφηεξα κέρξη 30.000€ αηηνχληαη αλά Φ.Κ.Α. θαηά κέζν φξν αλά κήλα ην 90%
ησλ θαξκαθείσλ απφ ην ΗΚΑ, ην 93% απφ ηνλ ΟΓΑ (ζηνηρεία ηνπ 2010) θαη ην 99%
ησλ θαξκαθείσλ απφ ηνλ ΟΠΑΓ (ζηνηρεία 2009) θαη ηνλ ΟΑΔΔ (ζηνηρεία 2008).
ηελ παξάγξαθν 3, πεξίπησζε α) επεμεγείηαη φηη ε είζπξαμε ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο
ζα γίλεηαη κε ην ζπκςεθηζκφ ηεο θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο απφ κέξνπο ηνπ Φ.Κ.Α. θαη
ζα ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ θαηαζέηεη ην θάζε θαξκαθείν καδί κε ηα
παξαζηαηηθά. ηελ πεξίπησζε β) πξνβιέπεηαη ε εμαίξεζε απφ ηελ ξχζκηζε ηεο
δαπάλεο γηα ηα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 12, ηνπ
Ν.3816/2010, δεδνκέλνπ φηη γηα απηά ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ην πνζνζηφ
θέξδνπο ηνπ θαξκαθνπνηνχ είλαη κεησκέλν θαη ίζν κε 18% επί ηεο λνζνθνκεηαθήο
ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ. ηελ πεξίπησζε γ) νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ θάζε Φ.Κ.Α. λα
ρνξεγεί βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ζε θάζε θαξκαθείν γηα
θνξνινγηθνχο ιφγνπο.
ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε ηζρχεη γηα ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ
ήδε ζπλαθζεί θαη ηζρχνπλ θαη γηα θάζε λέα ζχκβαζε πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο κεηαμχ ησλ Φ.Κ.Α. θαη ησλ Φαξκαθείσλ.
35: ην άξζξν 35, ζηελ παξάγξαθν Α 1, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο Σηκήο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ Σηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα
κεησκέλε θαηά 4% γηα ηα θάξκαθα πνπ ζα εληαρζνχλ ζηνλ Καηάινγν
ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3816/2010. Ζ
δηαθνξά ηεο Σηκήο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απφ ηελ Σηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα
νξίδεηαη σο πνζφ επηζηξνθήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ πξνο ηνπο ΦΚΑ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ). Σν πνζφ πνπ αλακέλεηαη
λα εηζπξαρζεί ην 2011 κε απηφλ ηνλ ηξφπν θπκαίλεηαη κεηαμχ 100εθ€ εσο 75εθ€
αλαιφγσο κε ην αλ ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο κείσζεο ζηα 2,9δηο€ ζην ηέινο ηνπ
2011. ηηο παξαγξάθνπο Α 2, 3 νξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη απφδνζεο ηνπ
πνζνχ επηζηξνθήο απφ ηηο εηαηξίεο πξνο ηνπο ΦΚΑ. Δηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν Α 2,
νξίδεηαη φηη ην πνζφ απηφ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ πσιήζεσλ ησλ εηαηξηψλ
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ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΟΦ αθαηξψληαο ηηο απεπζείαο εμαγσγέο, ηηο
παξάιιειεο εμαγσγέο θαη ηηο πσιήζεηο πξνο λνζνθνκεία ιακβάλνληαο ππφςε ηε
ζρέζε δεκφζηαο δαπάλεο γηα θάξκαθα πξνο ηελ αληίζηνηρε ηδησηηθή ίζε κε 70% πξνο
30%, εθφζνλ δελ ηζρχεη ε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 3. ηε παξάγξαθν Α 3, νξίδεηαη
φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ζα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο ζε φπνηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ έρεη εθαξκνζζεί.
ηελ παξάγξαθν Α 4, πεξίπησζε α) νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ
πνζφ απηφ εηζπξάηηεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ΚΔΓΔ. ηελ πεξίπησζε β) πξνβιέπεηαη
ν απηφκαηνο απνθιεηζκφο απφ ηνλ θαηάινγν ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ηνπ
θάζε θαξκάθνπ πνπ ε παξαγσγφο εηαηξία ή θάηνρνο αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ δελ
απέδσζε ην αλαινγνχλ γηαπηφ πνζφ επηζηξνθήο. ηελ πεξίπησζε γ) νξίδεηαη ε
ππνρξέσζε ηνπ θάζε ΦΚΑ λα ρνξεγεί βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο
ζε θάζε εηαηξία γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο. ηελ παξάγξαθν Α 5, νξίδεηαη φηη φια ηα
ζρεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ηνπ πνζνχ
επηζηξνθήο απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαλνλίδεηαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο Καη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
Δπηπιένλ θαηαξγείηαη ε πξνεγνχκελε δηάηαμε ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ
λ.3697/2009 πνπ ξχζκηδε ην πνζφ επηζηξνθήο απφ ηεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο.
ηελ παξάγξαθν Β Καζηεξψλεηαη πνζφ έθπησζεο (rebate) γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο
εηαηξίεο ή ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο πξνο ηα λνζνθνκεία αξκνδηφηεηαο
Δ..Τ., ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην 5% επί ηεο Ννζνθνκεηαθήο Σηκήο, επί ηνπ
ηηκνινγίνπ θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηηο νθεηιέο ηνπ λνζνθνκείνπ πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο
εηαηξίεο ή ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο. Μέζσ ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο πνπ
νξίδεηαη ζε απηή ηελ παξάγξαθν, ππνινγίδεηαη εμνηθνλφκεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο
δαπάλεο ησλ λνζνθνκείσλ κέρξη 70εθ€.
36: ην άξζξν 36 ηξνπνπνηείηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ λ. 1963/1991 έηζη ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα
θαξκαθεία ην άββαην.

37: ην άξζξν 37 πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θαξκάθσλ ζηε κεησκέλε
(λνζνθνκεηαθή) ηηκή, γηα ηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη γηα ηα ΝΠΓΓ πνπ
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επνπηεχνληαη άκεζα απφ ηνλ ππνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ
θνξέσλ, αθνχ ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ε πξνκήζεηα θαξκάθσλ απφ
απηνχο ηνπο θνξείο γηα ηνπο πεξηζαιπφκελνπο γίλεηαη θπξίσο απφ ηδησηηθά
θαξκαθεία κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.
38: ην άξζξν 38 κεηψλεηαη ην κηθηφ πνζνζηφ θέξδνπο ησλ θαξκαθεκπφξσλ θαηά ην
έλα ηξίην ηνπ ηζρχνληνο πνζνζηνχ δει. απφ 8% ζε 5,4%, ζην πιαίζην ηεο
εμνηθνλφκεζεο πφξσλ απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο
ηζφξξνπεο ζπλεηζθνξάο ζην ζθνπφ απηφ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
θαξκάθνπ απφ ηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη δηάζεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ιηαληθή ηηκή ηνπ θαξκάθνπ ζα είλαη κεησκέλε θαηά 2,6%.
39: ην άξζξν 39 νξίδεηαη ε κεηαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηηκψλ θαξκάθσλ θαη ε
Δπηηξνπή ηηκψλ θαξκάθσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ
αθνξνχλ ζηα θάξκαθα ζε έλα ππνπξγείν θαη λα ζπζρεηηζζεί κεζνπξφζεζκα ν ηξφπνο
ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ κε ην ζεξαπεπηηθφ ηνπο απνηέιεζκα.
40: ην άξζξν 40 νξίδεηαη φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα θαξκάθσλ αλζξψπηλεο
ρξήζεο, πξντφλησλ αξκνδηφηεηαο ΔΟΦ θαη φιεο νη άιιεο πηπρέο ηεο θαξκαθεπηηθήο
πνιηηηθήο, κεηαθέξνληαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο απφ 14-2011.
Κεθάλαιο 4ο
Ρςθμίζειρ Ιδιωηικών Κλινικών
41. Με ην άξζξν 41 ηξνπνπνηνχληαη ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ.235/2000 (ζηηο
παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 4 θαη 5) θαη ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 198/2007 (παξάγξαθνο 6), ην
νπνίν θξίλεηαη αλαγθαίν ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ
άξζξνπ 2ηνπ Π.Γ. 235/2000 αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε θιηλψλ θαη ηελ επέθηαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ή ηνπ θηηξίνπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηφο ν εθζπγρξνληζκφο
ησλ Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ ιακβάλνληαο ππφςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ Κιηληθψλ θαη
24

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο. Με ηελ
ελ ιφγσ ξχζκηζε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, νη ηδησηηθέο θιηληθέο λα δεκηνπξγήζνπλ
λέα ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη κνλάδεο αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο ηερληθέο θαη
κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ
ζηε παξάγξαθν 7, ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 17
ηνπ Π.Γ. 247/1991

ιφγσ ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ησλ

Βεβαηψζεσλ Καιήο Λεηηνπξγίαο ησλ Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ απφ ηηο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο θαη ζην πιαίζην πάηαμεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Δηδηθφηεξα κε ηε ξχζκηζε
απηή απνζαθελίδεηαη θαη δηαρσξίδεηαη ν ππνρξεσηηθφο εηήζηνο έιεγρνο ησλ
Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ απφ ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Βεβαίσζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο, ε
νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνπο Αζθαιηζηηθνχο
Οξγαληζκνχο θαη πιένλ απμάλεηαη ε ηζρχο ηεο απφ έλα ρξφλν ζε ηξία.
Κεθάλαιο 5o
Οικογενειακά επιδόμαηα ζε πολύηεκνερ και ηπίηεκνερ οικογένειερ
42. Με ην άξζξν 42 δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ
δηθαηνχρσλ ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο
πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ην πξφζζεην νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ επσκίδνληαη θαη
πξνθεηκέλνπ λα κελ απνζαξξχλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ηξίηνπ παηδηνχ, νθείιεη λα
αλαπξνζαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη απνηειεζκαηηθή θαη λα ζπλερίζεη λα
πξνζθέξεη ηα νθέιε ηεο ζε εθείλνπο πνπ ηελ έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ έθηαθησλ δπζκελψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο
ρψξαο. Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε πσο δηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο απηήο, κε φιεο ηεο
ηηο κνξθέο, είλαη θαη νηθνγέλεηεο πνπ αληηθεηκεληθά δελ ηελ έρνπλ αλάγθε, θαζψο
νπδφισο

επεξεάδεηαη ην

βηνηηθφ ηνπο

επίπεδν ή ν νηθνγελεηαθφο ηνπο

πξνυπνινγηζκφο απφ ηελ χπαξμε ή κε ηέηνησλ κνξθψλ ελίζρπζεο, ζε αληίζεζε κε
άιιεο νηθνγέλεηεο πνπ πξνζβιέπνπλ ζε απηήλ σο κηα ζηαζεξή ππνζηήξημε.
Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνλνκεπηεί ην δηθαίσκά θαη ε πξνζδνθία ηνπο λα ζπλερίζνπλ
λα ηε ιακβάλνπλ, αιιά θαη γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν ζηνρεπφκελε ε πνιηηηθή απηή
εηζάγνληαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα έηζη ψζηε λα επσθεινχληαη απηνί πνπ πξάγκαηη ην
έρνπλ αλάγθε. Δπίζεο, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ηεο έθηαθηεο δεκνζηνλνκηθήο
ζπγθπξίαο αίξεηαη πξνζσξηλά ε απηφκαηε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή φισλ ησλ

25

κνξθψλ επηδνκαηηθψλ παξνρψλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηα επίπεδα ηνπ
2010 θαη ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αθέξαηε κνλάδα πξνο ηα θάησ.

43. Με ην άξζξν 43 νξίδνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ιφγσ ησλ έθηαθησλ
δπζκελψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο, νχησο ψζηε λα εληζρπζνχλ
νηθνγέλεηεο πνπ πξνζβιέπνπλ ζε απηήλ σο κηα ζηαζεξή ππνζηήξημε. Πξνθεηκέλνπ λα
κελ ππνλνκεπηεί ην δηθαίσκά θαη ε πξνζδνθία ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ηα
επηδφκαηα, αιιά θαη γηα λα θαηαζηεί βηψζηκε ε πνιηηηθή απηή ζηα πιαίζηα ησλ
δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα εηζάγνληαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα έηζη ψζηε
λα επσθεινχληαη απηνί πνπ πξάγκαηη ην έρνπλ αλάγθε. ηηο νηθνγέλεηεο πνπ
ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα πνιπηεθληθφ επίδνκα θαη επίδνκα ηξίηνπ παηδηνχ γηα ην ίδην
παηδί νξίδεηαη, φηη γηα φζν δηάζηεκα ηζρχεη ε δηπιή απηή παξνρή, λα θαηαβάιιεηαη ην
κεγαιχηεξν επίδνκα. Δπίζεο, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ηεο έθηαθηεο δεκνζηνλνκηθήο
ζπγθπξίαο αίξεηαη πξνζσξηλά ε απηφκαηε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή φισλ ησλ
κνξθψλ επηδνκαηηθψλ παξνρψλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηα επίπεδα ηνπ
2010 θαη ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αθέξαηε κνλάδα πξνο ηα θάησ.
44. Με ην άξζξν 44 θαηαξγνχληαη θάπνηεο δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή
ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ.

Κεθάλαιο 6o
Διαηάξειρ Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ

45. Με ην άξζξν 45 πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ)
ΝΠΓΓ απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αζελψλ (ηνκέαο Νφηηνο) κνινλφηη είλαη
θνξέαο άκεζα επνπηεπφκελνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη κνινλφηη ε κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ
θαηαβάιιεηαη απφ ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
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46. Με ην άξζξν 46 ζηα πιαίζηα δξάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ δίθηπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο γηα ηνπο πνιίηεο θαζίζηαηαη άκεζε θαη επηηαθηηθή αλάγθε λα
ζηειερσζνχλ κε ην απαξαίηεην επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπο φινη νη Φνξείο παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ άκεζα επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), φπσο ην
ΔΚΚΑ ην νπνίν έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο. Με ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά δεδνκέλα ιακβαλνκέλνπ ππφςε, φηη
κεγάινο

αξηζκφο

κφληκσλ

ππαιιήισλ

έρεη

ήδε

ζπληαμηνδνηεζεί

ή

ζα

ζπληαμηνδνηεζεί κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο 2010 θξίλεηαη επηηαθηηθφ λα δηαηεξεζεί έλα
απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ επίπεδν ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη θνξείο
παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη
θαη ηα πξναλαθεξφκελα ΝΠΓΓ θαη λα εληζρπζνχλ κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ
θξνληηζηψλ. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηξνπνπνηεζεί ε θείκελε
λνκνζεζία σο πξνο ηελ πξφζιεςε ηνπ απνιχησο απαξαίηεηνπ επηθνπξηθνχ
πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ άκεζα επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείνπ Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ),
ιακβαλνκέλνπ ππφςε, ηνπ θνηλσληθνχ έξγνπ πνπ επηηεινχλ απηά θαη ηνπ γεγνλφηνο,
φηη νη παξερφκελεο απφ απηά ππεξεζίεο απεπζχλνληαη ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνχ, ΑκεΑ, αλήιηθα παηδηά, πξφζθπγεο θ.ιπ.

47. Με ην άξζξν 47 πξνβιέπεηαη ε είζπξαμε λνζειείνπ –ηξνθείνπ γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεγψλ Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο
(.Τ.Γ.ΑκεΑ) ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.3329/2005
πνπ

αληηθαηέζηεζε

ην

άξζξν
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ηνπ

λ.2072/1992

θαη

ηεο

κε

αξ.πξ.Π3β/Φ.ΓΔΝ/ΓΠνηθ.3394/2007 Κ.Τ.Α. «Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεγψλ Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο ΑκεΑ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ λνεηηθή
πζηέξεζε». χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δελ
πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή λνζειίνπ γηα ηνπο θηινμελνχκελνπο ζηηο .Τ.Γ.ΑκεΑ νχηε
απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νχηε απφ ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία κέζσ εηδηθψλ ζπκβάζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ
.Τ.Γ.ΑκεΑ είλαη αξθεηά πςειφ θαη δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ εθρψξεζε ηνπ
πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπο, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα
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ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθνχ λνζειίνπ-ηξνθείνπ, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο,
48. Με ην άξζξν 48 επηηπγράλεηαη ε ζηειέρσζε κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ησλ ΝΠΓΓ πνπ
επνπηεχνληαη άκεζα απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
πξνθεηκέλνπ ην ζχγρξνλν θξάηνο λα παξακείλεη εγγπεηήο ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ
δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ ζε επίπεδν πξφλνηαο. Δπηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ
πθηζηάκελσλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ιφγσ θαη ηεο ζπληαμηνδφηεζεο
αξθεηψλ

κνλίκσλ ππαιιήισλ

νχησο ψζηε λα θαιχπηεη πιεξέζηεξα θαη

απνδνηηθφηεξα ηνλ επξχηεξν θχθιν αηφκσλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζε απηά ηα ΝΠΓΓ.
49. Με ην άξζξν 49 θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζχζηαζε λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηηο
Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (ΜΚΦ), πξνθεηκέλνπ απηέο λα εληζρπζνχλ κε
κφληκν πξνζσπηθφ, εμεηδηθεπκέλν θαη κε, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί έλα πςειφ επίπεδν
παξνρήο (ζχγρξνλσλ θαη πνηνηηθψλ) ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, κέζσ ηεο
πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ
δξάζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηνπο Οξγαληζκνχο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ησλ λέσλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηεζλή θαη επξσπατθή
πξαγκαηηθφηεηα (ΟΖΔ, Δπξσπατθή Έλσζε, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο), θαζψο θαη ησλ
λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά γηα αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ
πξνλνηαθνχ ράξηε ηεο ρψξαο, απαηηείηαη κηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ ηεο
θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη επηβάιιεηαη ε αλακφξθσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ, κε ζηφρν ηελ
νξγάλσζε ελφο εληαίνπ, επέιηθηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
θξνληίδαο, κε ζπληνληζκέλε δξάζε, ζπλεξγαζία θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα φισλ ησλ
εκπιεθφκέλσλ ζε απηφ θνξέσλ.
50. Με ην άξζξν 50 εηζάγεηαη εηδηθή εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε λφκνπ θαζίζηαηαη
δπλαηή ε αλαθαηαλνκή θαη ηαπηφρξνλα κεηαηξνπή θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, εθφζνλ
δελ πξνθαιείηαη επηπξφζζεηε δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε, κεηαμχ φισλ ησλ
Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, αλεμαξηήησο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (ΤΠΔ)
ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη ππνβνεζεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην πιαίζην
ηεο παξνρήο ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη λα θαιπθζνχλ νη

28

αλάγθεο ησλ πεξηζαιπνκέλσλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Δηδηθφηεξα, θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ ΜΚΦ ζε ζέζεηο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ κε ζχγρξνλεο
εηδηθφηεηεο,

φπσο

ςπρνιφγνη,

θνηλσληθνί

ιεηηνπξγνί,

θπζηνζεξαπεπηέο,

ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, θ.ιπ πξνθεηκέλνπ λα εμαθνινπζήζνπλ λα
παξέρνπλ

ππεξεζίεο

θαη

λα

εθηεινχλ

πξνγξάκκαηα

κε

ζηφρν

ηελ

απντδξπκαηνπνίεζε, απνθαηάζηαζε θαη ηζφηηκε θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ) νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ, θπξίσο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τγεία-Πξφλνηα 2000-2006» ηνπ Γ΄
Κ.Π.. φπσο ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δνκψλ απηφλνκεο θαη εκηαπηφλνκεο
δηαβίσζεο (πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα, μελψλεο θαη νηθνηξνθεία), ε εθηέιεζε
πξνγξακκάησλ

θνηλσληθήο

επαλέληαμεο

θαη

απνθαηάζηαζεο,

ε

ιεηηνπξγία

πξνζηαηεπφκελσλ εξγαζηεξίσλ θαη εξγαζηεξίσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
εκεηψλεηαη φηη νη ππάξρνπζεο δνκέο απντδξπκαηνπνίεζεο ιεηηνπξγνχλ κε
πξνζσπηθφ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, νη ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ
ιήμεη ή πξφθεηηαη λα ιήμνπλ άκεζα κε ηνλ νξαηφ θίλδπλν δηαθνπήο ησλ αλσηέξσ
πξνγξακκάησλ θαη επηζηξνθήο ησλ ΑΜΔΑ ζηηο θιεηζηέο δνκέο απ΄ φπνπ είραλ
μεθηλήζεη. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία, θαηφπηλ κεηαθνξάο θαη κεηαηξνπήο, ζέζεσλ κε
ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο ζηηο

ΜΚΦ πνπ ζηεξνχληαη απηψλ ησλ εηδηθνηήησλ ζα

επηηξέςεη ηελ πιήξε αλάπηπμε δξάζεσλ, φπσο α) εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ησλ ΜΚΦ β) πξνεπαγγεικαηηθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε ησλ ΑκεΑ, γ) επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη πξνψζεζε ηνπ
εζεινληηζκνχ, δ) παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, θ.ιπ. ζην
πιαίζην ηεο παξνρήο ζχγρξνλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο
θξνληίδαο. Δλ ηέιεη, ε πξνηεηλφκελε εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε λφκνπ πξνβιέπεηαη λα
ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο πξφλνηαο, ε νπνία είλαη ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηεο
πνιηηείαο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ πληάγκαηνο.
51. Με ην άξζξν 51 πξνβιέπεηαη ζχληνκε δηαδηθαζία γηα ηελ κεηαθίλεζε ππαιιήισλ
Μνλάδσλ θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ΝΠΓΓ πνπ επνπηεχνληαη άκεζα απφ ηνλ
Τπνπξγφ πγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη αληίζηξνθα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
3 κελψλ πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζζνχλ άκεζεο επείγνπζεο θαη εμαηξεηηθέο αλάγθεο ησλ πξνλνηαθψλ
ηδξπκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο
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ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ππαιιήισλ θαη παξέρνπλ θξνληίδα ζε
εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο ΑκεΑ, αλήιηθα, ρξφληνπο
πάζρνληεο θιπ.

Κεθάλαιο 7ο
Αναδιάπθπωζη Γενικήρ Διεύθςνζηρ Δημόζιαρ Τγείαρ και Μεηονομαζίερ
Γενικών Διεςθύνζεων ΤΤΚΑ
52. ην άξζξν 52 εηζάγεηαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. δ΄
ηνπ Π.Γ. 96/2010 (ΦΔΚ 170/Α΄/28.9.2010) «χζηαζε Τπνπξγείνπ Θαιάζζησλ
Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη
αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ Τπνπξγείσλ», κε ηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη ζην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ, ζέζεσλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ Γηεπζχλζεσλ
Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ θαη «Άζιεζε γηα φινπο» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ. χκθσλα κε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Τγείαο, ηα ρξφληα κε κεηαδηδφκελα λνζήκαηα φπσο νη θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο, νη
θαξθίλνη, νη ρξφληεο πλεπκνλνπάζεηεο, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο
κνξθέο θαξθίλνπ, επζχλνληαη γηα ην 60% ησλ ζαλάησλ παγθνζκίσο. Ζ Έθζεζε
Τγείαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο πσο νη
θπξηφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα απφ ηα ελ
ιφγσ λνζήκαηα είλαη ε απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, ηα πςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο
ζην αίκα, ε παρπζαξθία θαη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε αλεπαξθήο
θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θιπ. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε
αλζπγηεηλή δηαηξνθή θαη ε ειιηπήο ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηηο θχξηεο αηηίεο εκθάληζεο ησλ ρξφλησλ κε κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, πνπ
απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο ζηηο κέξεο καο. Ο
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε κείσζεο ηεο έθζεζεο
ζε βαζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ην γεγνλφο φηη ζπγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο φπσο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ επί ηα
βειηίσ κέζσ εθαξκνγήο ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ δεκφζηαο πγείαο, πξνηξέπεη ηα
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θξάηε-κέιε λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ δξάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ
δεκφζηα πγεία κέζσ ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Σνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ ζαλάησλ απφ θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο θαη ζαθραξψδε
δηαβήηε θαη ην 30% ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ κέζσ
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ δεκφζηαο πγείαο πνπ πξνσζνχλ ηαπηφρξνλα ηελ πγηεηλή
δηαηξνθή θαη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ
δείρλνπλ φηη ην επίπεδν ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ έρεη επηδεηλσζεί ζηελ
Διιάδα, ελψ κεηψλεηαη θαη ν βαζκφο πξνζήισζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ παξαδνζηαθή
Διιεληθή δηαηξνθή. Ζ παρπζαξθία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο
πγείαο γηα ηηο Διιελίδεο θαη ηνπο Έιιελεο, κε ζπλερψο απμαλφκελεο δηαζηάζεηο.
Πάλσ απφ ην 50% ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ είλαη ππέξβαξνη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο
νκάδεο ειηθηψλ, ελψ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ αζθνχληαη
θαζεκεξηλά. Τπνινγίδεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί πνζνζηφ 10% ησλ ζαλάησλ
ζηελ Διιάδα φηη επέξρνληαη πξφσξα

εμαηηίαο ηεο παρπζαξθίαο. Δπνκέλσο

δηαηξνθηθή πνιηηηθή, αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη πξφιεςε ρξφλησλ λνζεκάησλ είλαη άκεζα αιιειέλδεηεο. Καηά
ζπλέπεηα, ν ζρεδηαζκφο εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο
δηαηξνθήο θαη ηεο άζθεζεο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ
πιεζπζκνχ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηελ
επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο, αθνχ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α΄/11.7.2005) απηή ε
Γεληθή Γηεχζπλζε έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο
Τγείαο. Δμάιινπ, ε Γεκφζηα Τγεία απνβιέπεη ζηελ πξφιεςε λνζεκάησλ, ζηελ
πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ αχμεζε ηνπ
πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αλαπηχζζνληαο
πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη κεηαμχ άιισλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηνλ
απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη δηαρείξηζε απηψλ. Με ηελ ηξνπνινγία απηή εληάζζνληαη
ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθή
Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο, νη Γηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο
Αζιεηηζκνχ θαη «Άζιεζε γηα φινπο» θαη ζπζηήλεηαη κία επηπιένλ Γηεχζπλζε
Άζιεζεο. Παξάιιεια ζπζηήλεηαη Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο κε ζθνπφ ηελ εληαία
θάιπςε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπζηήλνπλ ην δήηεκα ηεο δηαηξνθήο θαη κε
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αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε
απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε
δηαηξνθή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηε δηακφξθσζε θαη εηζήγεζε εληαίαο
δηαηξνθηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ
ελζσκάησζε επξσπατθψλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ καο Γίθαην θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε
λέσλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο δηαηξνθήο, αιιά θαη άιιεο
ζπλαθείο κε ην ζέκα αξκνδηφηεηεο. Δπηπξνζζέησο, ζπγθξνηνχληαη θαη ζηειερψλνληαη
δηεπζχλζεηο πνπ είραλ ζπζηαζεί κε ην Ν. 3370/2005 πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
αληαπφθξηζε ζηηο λέεο απαηηήζεηο κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.3852/2010 (87 Α΄)
«Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». Δηδηθφηεξα ζπγθξνηείηαη ζε ηκήκαηα θαη ζηειερψλεηαη ε
Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη πλεξγαζίαο κε ηελ

Απηνδηνίθεζε θαη ηελ

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφ θαη ππνζηήξημε ησλ
Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο θαη άιιεο ζπλαθείο
αξκνδηφηεηεο. ηελ ελ ιφγσ Γηεχζπλζε εληάζζεηαη θαη ην απηνηειέο ηκήκα Υάξηε
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή θαη νκνηνγελή
ζπιινγή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
θαη ινηπνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο, φισλ ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα
επηηξέςνπλ ηφζν ηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηα
δεηήκαηα πγείαο φζν θαη ηελ αλάδεημε πξνηεξαηνηήησλ βάζε ησλ νπνίσλ ζα
δηακνξθψλεηαη ε ζηξαηεγηθή θαη νη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο ζηα δεηήκαηα απηά. πγθξνηείηαη θαη ζηειερψλεηαη ε Γηεχζπλζε
ηνκαηηθήο Τγείαο κε αξκνδηφηεηεο ην ζρεδηαζκφ, ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηελ
επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ
πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηακνξθνχκελεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε
ηνκαηηθή Τγεία θαη κηα ζεηξά άιισλ ζρεηηθψλ κε ηε ζηνκαηηθή πγεία
αξκνδηνηήησλ. πγθξνηείηαη θαη ζηειερψλεηαη ε Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ, πνπ
ζπζηάζεθε κε ηνλ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 212 Α΄), γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχλ ηελ εζληθή πνιηηηθή

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο

εμάξηεζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αληηκεηψπηζε ρξήζεο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ,
ηνπ αιθννιηζκνχ, ηνπ θαπλίζκαηνο θαη άιισλ ζχγρξνλσλ εμαξηήζεσλ, φπσο
ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ (βνπιηκίαο, αλνξεμίαο), ηπρεξψλ παηρληδηψλ,
ληφπηλγθ (dopping), δηαδίθηπν θ.ι.π. Σέινο κεηαθέξεηαη ε Γηεχζπλζε Φαξκάθσλ θαη
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Φαξκαθείσλ πίζσ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο, φπνπ αλήθε κε βάζε ηνλ
Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΠΓ 95/2000),
ιφγσ ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη κε ηηο άιιεο Γηεπζχλζεηο ηεο ελ ιφγσ
Γεληθήο Γηεπζχλζεσο.

53. Με ην άξζξν 53 κεηνλνκάδνληαη δχν Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ιφγνπο νξνινγηθήο νξζφηεηαο θαζψο επίζεο
κεηαθέξεηαη ε Γηεχζπλζε Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ζε άιιε Γεληθή Γηεχζπλζεο
γηα ιφγνπο ζπλάθεηαο. Δπίζεο ηξνπνπνηείηαη ε πεξ. 3 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ ΠΓ
95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο», ψζηε γηα ηελ θάιπςε
ηεο ζέζεσο Γεληθνχ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Σερληθψλ Τπνδνκψλ,
έρνπλ δηθαίσκα λα πξναρζνχλ ζε απηή ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ, κε βαζκφ Γεληθνχ
Γηεπζπληή ή κε βαζκφ Γηεπζπληή, πνπ έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα λα πξναρζεί ζην
βαζκφ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη έρεη δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε,
ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ην ήζνο ηνπ.

Κεθάλαιο 8ο
Λοιπέρ Διαηάξειρ

54.

Με

ην

άξζξν

54

ηξνπνπνηνχληαη

δηαηάμεηο

ηνπ

λφκνπ

3252/2004 «χζηαζε Έλσζεο Ννζειεπηψλ-Ννζειεπηξηψλ Διιάδνο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα εγγξαθήο ησλ λνζειεπηψλ ζηελ
Δ.Ν.Δ. 1) Ζ θαηάξγεζε ηεο ιέμεο «αλαλέσζε» απφ ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 2
επηβάιιεηαη επεηδή ε ζρεηηθή δηάηαμε θαζηεξψλεη ηελ «αλαλέσζε» ηεο άδεηαο
αζθήζεσο επαγγέικαηνο ησλ λνζειεπηψλ θαη θαηαξγεί ηελ εθάπαμ ρνξήγεζε ηεο
πνπ ίζρπε πξηλ ηνλ Νφκν 3252/2004, φπσο άιισζηε ζε φια ηα επαγγέικαηα πγείαο
ηζρχεη.2) Ζ ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 θξίλεηαη απαξαίηεηε δηφηη
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κέιε ηεο ΔΝΔ νη απφθνηηνη ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ
Ννζειεπηηθήο θαη ηεο πξψελ ρνιήο Αμησκαηηθψλ Αδειθψλ Ννζνθφκσλ. 3) Ζ
αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 πξνηείλεηαη επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε
δηάηαμε πξνβιέπεη κφλν ηνπο αιινδαπνχο λνζειεπηέο πνπ δηθαηνχληαη λα
εγθαηαζηαζνχλ ζηε ρψξα καο θαη λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή έρνληαο
πξνεγνπκέλσο απνθηήζεη πέξαλ ηνπ πηπρίνπ ηνπο θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζε
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άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.,Δ , ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο έιιελεο πνιίηεο
πνπ έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα απηφ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ.
Δπίζεο ε

αληηθαηάζηαζε ηεο

αλσηέξσ δηάηαμεο απνηειεί

αίηεκα θαη ηεο

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην νπνίν ε Υψξα καο είλαη ππφινγε γηα ζπγθεθξηκέλεο
κε ζχλλνκεο κε ηελ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
βαζηδφηαλ ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο.

Έλσζεο ελέξγεηεο νη νπνίεο

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Δπξσπατθή

Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζε παξαπνκπή ηεο ρψξαο καο ζην Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ. 4) Ζ θαηάξγεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 31 επηβάιιεηαη εθφζνλ,
ζε πξνεγνχκελν άξζξν, θαηαξγείηαη ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο
λνζειεπηή.
.
55. Με ην άξζξν 55 επηηπγράλεηαη ε απνθέληξσζε ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο ησλ αδεηψλ
άζθεζεο επαγγέικαηνο «Γηαζψζηε- Πιήξσκα Αζζελνθφξνπ» απφ ηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηηο Τπεξεζίεο ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο. Οη ηειεπηαίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ
επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ,
πινπνηνχλ ηελ λνκνζεζία ηνπ θαη ζα εθδίδνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο άδεηεο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ άκεζε
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ. Ζ αλσηέξσ ηξνπνινγία
εληάζζεηαη ζηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη άδεηεο φισλ ησλ
επαγγεικάησλ εθδίδνληαη απφ ηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε .
56. Με ην άξζξν 56 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεζκνζέηεζεο ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θαη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε θαηεχζπλζε
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο.Ζ ελ ιφγσ ηξνπνινγία είλαη επηβεβιεκέλε κεηά ηελ
επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ απνθνίησλ(Π.Γ 304/94 (ΦΔΚ
163 Α/94),αιιά θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ έδσζε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ
Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ αλαιπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ελ ιφγσ ηκήκα κε ηα αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα

ζπνπδψλ

ηνπ

ηκήκαηνο

Κνηλσληθήο

Δξγαζίαο

ηεο

ρνιήο

Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ
ηεο Υψξαο(ΣΔΗ). ε φ,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε κεηξψνπ γηα φια ηα επαγγέικαηα ηνπ
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ηνκέα πγείαο θαη Πξφλνηαο απηφ, ηεξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαηά ηελ έθδνζή ηεο ζρεηηθήο άδεηαο.
57. Με ην άξζξν 57 απνθαζίζηαηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη επηιχνληαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο θαη
ζπληνληζηέο Γηεπζπληέο ηνπ ΔΤ θαη επηιχνληαη ιεηηνπξγηθά θαη κηζζνινγηθά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο ζπληνληζηέο Γηεπζπληέο ηνπ ΔΤ.

58. Με ην άξζξν 58 δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ επεηγφλησλ
πεξηζηαηηθψλ

ησλ Ννζνθνκείσλ (ΣΔΠ) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα

ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ απηψλ κε επηθνπξηθφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ρσξίο ηελ
ππνρξέσζε πξνυπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζε κνλάδα πγείαο ηνπ πξψηνπ
θαηαιφγνπ επηθνπξηθψλ ηαηξψλ.
59. Με ην άξζξν 59 ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο ησλ θελψλ απφ ηαηξνχο ζέζεσλ ησλ
αγξνηηθψλ ηαηξείσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εμαηηίαο ησλ ρξνλνβφξσλ
δηαδηθαζηψλ ηεο έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ απαγνξεχζεσλ ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λ. 2646/1998 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ επηηξέπνληαη νη παξαηάζεηο ηεο ζεηείαο
ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ.
60. Με ην άξζξν 60 θαιχπηεηαη ην λνκηθφ θελφ σο πξνο ηελ κεηάζεζε ηαηξψλ ΔΤ
ζε νκνηφβαζκε ζέζε, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί κεηαζέζεσλ ηνπ
θιάδνπ Ηαηξψλ ΔΤ (Ν.1759/1988, Ν. 2072/1992, Ν.2737/1999, Ν3730/2008), κεηά
ηελ ηζρχ ηνπ Ν.3754/2009 (άξζξν 4), ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε ζέζε πνπ θελψλεηαη
πξνθεξχζζεηαη ζην βαζκφ ηνπ Δπηκειεηή Β΄, κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη λνκηθά
αξξχζκηζηφ ην ζέκα ησλ κεηαζέζεσλ ησλ ηαηξψλ κε ζέζε Δπηκειεηή Α΄ θαη ησλ
Γηεπζπληψλ.
61. Με ην άξζξν 61 δηεπζεηνχληαη ηα αθφινπζα: α) δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηα θαηεγνξία
ηαηξψλ αλαθέξεηαη ε πξνηεηλφκελε θαζπζηέξεζε ζηελ εμέιημεο ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ
ζηνλ επφκελν βαζκφ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3754/2009, β) δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ είλαη
απαξαίηεηε ε έθδνζε ππνπξγηθή απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ άγνλσλ θαη
πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ αθνχ απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
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131/1987 (ΦΔΚ 73 Α΄) θαη γ) δίλεηαη θίλεηξν ζηνπο λένπο ηαηξνχο λα ππεξεηνχλ ζε
Ννζνθνκεία θαη θέληξα Τγείαο άγνλσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαζψο
εμαηξνχληαη ηεο πνηλήο γηα εμέιημε.

62. Με ην άξζξν 62 ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3868/2010 κε ηε
ζπγθξφηεζε ησλ πκβνπιίσλ Δπηινγήο Γηεπζπληψλ θαζψο είρε πξνβιεθζεί κφλν ε
ζπγθξφηεζε πκβνπιίνπ Πξφζιεςεο.
63. Με ην άξζξν 63 tν άξζξν 29 ηνπ Ν. 2161 1993 αληηθαζίζηαηαη πξνθεηκέλνπ νη
Ηαηξνί ηνπ ΔΤ κε εηδηθφηεηα θαη γεληθνί νδνληίαηξνη πνπ ππεξεηνχλ ζε θέληξα
πγείαο ή λνζνθνκεία λα κπνξνχλ θαηφπηλ αίηεζεο ηνπο λα κεηαηίζεληαη ζε
λνζνθνκεία ή θέληξα πγείαο άγνλσλ Α πεξηνρψλ ζε θελή νκνηφβαζκε ζέζε κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
64. Με ην άξζξν 64 δίλεηαη παξάηαζε ηεζζάξσλ κελψλ ζηελ πξνζεζκία
πξνζαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3868/2010 γηα ηα
παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία «Ηππνθξάηεην Αζελψλ», «Λατθφ» θαη «ΑΥΔΠΑ»
Θεζ/λίθεο, γηα ηα νπνία ηίζεηαη σο πξνζεζκία ε 1.5.2011, ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ
ρψξσλ πνπ δηαζέηνπλ απηά θαη αδπλακίαο ηνπο λα πξνζαξκνζζνχλ έγθαηξα ζηελ
πξνβιεπφκελε ξχζκηζε θαζψο επίζεο αληηζηνηρίδνληαη νη εθεκεξίεο ησλ ηαηξψλ
κειψλ ΓΔΠ κε εθείλεο ησλ ηαηξψλ ΔΤ θαη πξνβιέπνληαη ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ
ηνπ αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ησλ ακηγψο Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ.

65. Με ην άξζξν 65 Μεηά απφ 21 ρξφληα εθαξκνγήο ηεο ηαηλίαο γλεζηφηεηαο ζηα
θαξκαθεπηηθά πξντφληα δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζεζκνζέηεζή ηεο είλαη απφιπηα
επηηπρήο. Ζ επηηπρία ζηεξίδεηαη ζηα αθφινπζα :Δμαζθάιηζε γλεζηφηεηαο, Έιεγρνο
δηαθίλεζεο, Φνξνινγηθφο έιεγρνο, Γηαθξίβσζε ηεο θίλεζεο θαη ησλ απνζεκάησλ. Σα
παξαπάλσ δηαζθαιίδνπλ ηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη ηελ Πνιηηεία ελψ παξάιιεια
πξνζηαηεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή αληαπνδίδνληαο νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο .Κξίλεηαη
αλαγθαίν, πιένλ, θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο δαπάλεο πνχ απνξξνθνχλ θαη γηα ηελ
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ηεο πξνέιεπζεο ηεο πξαγκαηηθήο δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο,
ηνπ ειέγρνπ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ αλά πάζα ζηηγκή απνζεκάησλ ζηα λνζειεπηηθά
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ηδξχκαηα πάζεο θχζεσο , λα εθδνζεί ηαηλία γλεζηφηεηαο θαη ζηα ηαηξνηερλνινγηθά
πξντφληα, ψζηε λα απνηξέπνληαη θαη εηθνληθέο παξαιαβέο θαη εηθνληθέο ρξήζεηο θαη
ηέινο λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηελ δηαθίλεζή ηνπο. Δμ άιινπ
ε πάγηα εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 13 ηνπ λ1316/1983, βάζε ηεο
νπνίαο θαζνξίδνληαη κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ν ηχπνο, ν ηξφπνο δηάζεζεο , ε ρξήζε
θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ηεο ηαηλίαο γλεζηφηεηαο, δίλεη ηελ αλαγθαία επειημία λα
απνηξέπνληαη πηζαλέο κειινληηθέο ζηξεβιψζεηο ζηελ εθαξκνγή θαη λα πξνιακβάλεη
ε πνιηηεία ηελ επξεκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο ζε παξαβαηηθφηεηα. Με ηελ ρξήζε ηεο
ηαηλίαο γλεζηφηεηαο δεκηνπξγείηαη ε πξννπηηθή , ιφγσ ηνπ ειέγρνπ πνχ κέζσ απηήο
αζθείηαη, εμνηθνλφκεζεο πνιχ κεγάινπ φγθνπ θαη πνζφηεηαο πιηθνχ θαη
ζπλαθφινπζα, ε εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθφηαηνπ χςνπο δαπάλεο πνχ ζήκεξα είλαη
δχζθνιν λα ειεγρζεί. Με ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3580/2007 πξνζηέζεθε άξζξν 12Α,
κεηά ην άξζξν 12 ζην λ.δ 96/73. Με ην άξζξν απηφ ξπζκίζηεθαλ δεηήκαηα εμαγσγήο
θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο απφ θαηφρνπο άδεηαο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαξκάθσλ.
ην λέν απηφ άξζξν θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηέζεθε πεξίνδνο πνπ ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν
αθχξσζεο ησλ ηαηληψλ γλεζηφηεηνο ησλ εμαγνκέλσλ θαξκάθσλ. Με ηε δηάηαμε απηή
φκσο, επήιζε δηάζπαζε ηνπ εληαίνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ξπζκίδεηαη ε ρξήζε ηεο
ηαηλίαο γλεζηφηεηαο θαη απσιέζζεθε ε επειημία πνπ πξνζέδηδε ε εμνπζηνδνηηθή
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 13 ηνπ λ. 1316/83 φπσο ε δηάηαμε απηή πξνζηέζεθε κε ην
άξζξν 13 θεθ. Α’ παξ. 2 ηνπ λ. 1579/85. Με ηε δηάηαμε απηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο λα ξπζκίδεη, αλάινγα κε ηηο δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά
ζπλζήθεο ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ηαηληψλ γλεζηφηεηαο. Παξίζηαηαη θαηά ζπλέπεηα
αλάγθε θαηάξγεζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ψζηε λα παξακείλεη εληαία ε ξχζκηζε ηεο
ηαηλίαο γλεζηφηεηαο. Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ είλαη λ.π.δ.δ., επνπηεπφκελν
απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε εμεηδηθεπκέλεο
επηζηεκνληθέο, ξπζκηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ θαξκάθνπ θαη
άιισλ ζπλαθψλ πξντφλησλ, πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 1316/83, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ λ. 1965/91. Οη επεκβάζεηο – δξάζεηο ηνπ ΔΟΦ,
ιφγσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπ απαηηεί δηαξθή
πξνζαξκνγή ζηηο επηζηεκνληθέο – ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηνπ ζπρλά θαηεπείγνληνο
ραξαθηήξα ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ, αιιά θαη ηνπ απξφβιεπηνπ ραξαθηήξα απηψλ, ζε
θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα εληαρζνχλ ζε πξφγξακκα πξνκεζεηψλ, εθφζνλ θάζε
πξνκήζεηα απαηηεί πξφβιεςε, ρξνλνδηάγξακκα θαη πξνγξακκαηηζκφ. Ο ζεζκηθφο
ξφινο ηνπ ΔΟΦ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν.
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3580/2007 (ηδ. άξ. 6, 12) ζπληζηά έλαλ επηπιένλ ιφγν εμαηξέζεψο ηνπο απφ ηηο
ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3580/2007.

66. Με ην άξζξν 66 πξνζηίζεηαη εδάθην ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν
2920/2001 (ΦΔΚ 131/Α/27.6.2001): ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο
Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηε ζέζε ζε ηνπ
Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
δχλαηαη λα απνζπαζζεί θαη κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. θαηεγνξίαο
ΠΔ, κε βαζκφ Γεληθνχ Γηεπζπληή ή κε βαζκφ Γηεπζπληή θαη ζηηο ζέζεηο ησλ Βνεζψλ
ηνπ

Γεληθνχ

Δπηζεσξεηή

ή

ησλ

Δπηζεσξεηψλ

εηδηθφηεηαο

Τγεηνλνκηθψλ

Δπηζεσξεηψλ ή εηδηθφηεηαο Κνηλσληθψλ Δπηζεσξεηψλ, πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ,
δχλαληαη λα απνζπψληαη θαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο, κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Α` πνπ αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο Π.Δ. Γηαηηνιφγσλ
(πεξ.(η) άξζξν 46 ηνπ Π.Γ. 95/2000(ΦΔΚ 76/A`/10.3.2000) "Οξγαληζκφο Τγείαο θαη
Πξφλνηαο" θαη Π.Δ. Σκεκάησλ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ
(Σ.Δ.Φ.Α.Α.)».

67. Με ην άξζξν 67 ζπληζηάηαη ζην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο (ΔΤΤΠ), Σνκέαο Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο
γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θνηλνηηθήο θαη εζληθήο, γηα
ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ θαπλφ θαη ην αιθνφι θαη ζπληζηψληαη νξγαληθέο ζέζεηο κε
πξφβιεςε λα ζηειερσζνχλ κε απνζπάζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζψο θαη δεκφζησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη
απφ απηφ.

68. Με ην άξζξν 68 δηεπζεηείηαη ην δήηεκα ησλ απνδνρψλ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή,
ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ θαζψο θαη ησλ απνζπψκελσλ ή
κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΤΤΠ, δηφηη είραλ αλαθχςεη
ακθηζβεηήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά κε ην
ζχλλνκν ηεο θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο, φπσο απηέο
θαζνξίδνληαη ζηνλ ηδξπηηθφ λφκν ηνπ ΔΤΤΠ..

38

69. Με ην άξζξν 69 δηεπζεηείηαη ην αθφινπζν πξφβιεκα πνπ αθνξά θπξίσο ηνπο
ηαηξνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ άζθεζε ηνπο ζηηο εηδηθφηεηεο Φπρηαηξηθήο,
Νεπξνινγίαο, παηδνςπρηαηξηθήο θαη Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο.
Δηδηθφηεξα κε ηελ παξ. 2 ηεο Τ.Α. Τ10δ/νηθ.38059/21-3-2007 (ΦΔΚ 433 Β΄)
νξίζηεθε «Γηα ηηο εηδηθφηεηεο, ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα ησλ δχν ζηαδίσλ
εηδίθεπζεο επηηξέπεηαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζην πξψην πξνθαηαξηηθφ ζηάδην, ε
ππνβνιή κηαο αίηεζεο γηα θάζε απφ ηα επφκελα ζηάδηα». Με ηελ αξ. 38/2010
απφθαζε ηνπ .η.Δ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ ππεξεζία καο 19-2-2010
αθπξψλεηαη ε αξ. Τ10δ/νηθ. 38059/21-3-2007 (ΦΔΚ Β΄433) ππνπξγηθή απφθαζε,
κεηά απφ αίηεζε αθχξσζεο εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ. Δλψ ε εθαξκνγή ηεο είρε ζρεδφλ
νινθιεξσζεί, δεκνζηεχεηαη ν λφκνο 3868/2010 (ΦΔΚ 129 Α΄) ν νπνίνο κε ην άξζξν
25 παξ.8 αλαζχληαζζε ηηο ζεηξέο πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ
ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, θξηηήξην πνπ σο ηψξα δελ ίζρπε. Με ηνλ ηξφπν απηφ
θαηάηαμεο φκσο, ζα πξνεγνχληαη ζηηο ζεηξέο πάληα νη ηαηξνί πνπ έρνπλ δηνξηζηεί ζην
δεχηεξν ζηάδην ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο θαη νη ππφινηπνη ζα βξίζθνληαη ζε δηαξθή θαη
κεηαβιεηή αλακνλή θαζψο ε αλαθαηάηαμε απηή ζα γίλεηαη ζπλερψο έσο φηνπ
απνξξνθεζνχλ φινη νη ηαηξνί πνπ είραλ θάλεη έλαξμε ζην δεχηεξν ζηάδην εηδίθεπζεο
θαη ζηε ζπλέρεηα φζνη είραλ θάλεη έλαξμε ζην πξψην ζηάδην απηήο. Γειαδή ηέζεθε
ζε ηζρχ κηα κεηαβαηηθή δηάηαμε απξνζδηφξηζηνπ ρξφλνπ. Ζ ξχζκηζε θξίλεηαη
αλαγθαία αθνχ απνηειεί ιχζε ζηελ καθξφρξνλε αλακνλή ησλ επηκέξνπο
πξνθαηαξηηθψλ ζηαδίσλ. Θα δηακνξθσζνχλ νη ζεηξέο πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε κία
απφ ηηο εηδηθφηεηεο απηέο, ρσξίο λα εκπιέθνληαη ε κία ζηελ άιιε, δεδνκέλνπ φηη
έρνπλ θνηλά πξνθαηαξηηθά ζηάδηα εηδίθεπζεο. Δμάιινπ ε εληαία ηνπνζέηεζε απνηειεί
πξφηαζε ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο, ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο
Δηαηξίαο, ησλ Ηαηξηθψλ πιιφγσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά θαζψο θαη ηεο Γ/λζεο
Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ. ηελ παξάγξαθν β) εηζάγνληαη νη απαξαίηεηεο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο.
Δηδηθφηεξα νξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαρψξεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ ηαηξψλ ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο αξ. Τ10δ/νηθ. 38059/21-3-2007 (ΦΔΚ
Β΄433) ππνπξγηθήο απφθαζεο, ε νπνία αθπξψζεθε απφ ην .η.Δ.

70. Με ην άξζξν 70 θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 4 ηνπ Π.Γ. 213/86 (
ΦΔΚ 87 Α), πνπ πξνβιέπεη , φηη «ε εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο
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αλαγλσξίδεηαη ζε φζνπο γηαηξνχο έρνπλ απνδεδεηγκέλν δηθαίσκα άζθεζεο ηεο
εηδηθφηεηαο απηήο ζε ρψξεο ηεο Δ.Ο.Κ». Ζ αλαγλψξηζε απηή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ
νηθείνπ Ννκάξρε, κεηά ζχκθσλε γλψκε Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔ..Τ, πνπ ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ», θαζφζνλ
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ, ε νπνία έρεη
ελζσκαησζεί ζην Δζληθφ Γίθαην κε ην Π.Γ 38/10 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ» (ΦΔΚ 78/Α/25-5-10) θαη επηπιένλ ιφγσ ηεο
πθηζηάκελεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ηεο ρψξαο απφ ην Γηθαζηήξην ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηε ρνξήγεζε ηίηισλ εηδηθφηεηαο Γεληθήο Ηαηξηθήο

71. Με ην άξζξν 71 θαηαξγείηαη αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο ε παξ.
6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ Α 129), δηφηη ήηαλ αληίζεηε ζηηο δηαηάμεηο
ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο 2005/36/ΔΚ, ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην κε
ην ΠΓ38/2010.
72. Με ην άξζξν 72 ζεξαπεχεηαη έλα αθφκε θαηλφκελν άληζεο κεηαρείξηζεο ηαηξψλ
πνπ νθείιεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηεο
εηδηθφηεηαο Παζνινγηθήο Ογθνινγίαο θαη ζηηο αιιεπάιιειεο θαη απνζπαζκαηηθέο
επεκβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηίηινπ απηήο ηεο εηδηθφηεηαο.
73. Με ην άξζξν 73 ν ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ ηαηξνχ ζηα ηκήκαηα, αλαγλσξηζκέλα ή
κε, ηνπ παζνινγηθνχ θαη ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα, ζπλππνινγίδεηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο
εηδηθφηεηαο πνπ απηφο επηζπκεί λα απνθηήζεη.

74. Με ην άξζξν 74 ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ν ξφινο ησλ Με
Κπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη ζήκεξα κε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα
πγείαο θαη πξφλνηαο είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο. πγθεθξηκέλα ην δήηεκα ηνπ εζεινληηζκνχ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία
φηαλ ζπλδέεηαη κε ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, ηνλ ηνκέα ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ
θέληξσλ πγείαο, ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη θξνληίδαο ζηα πιαίζηα
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ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο
ησλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν, ηα Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα θαη φιεο ηηο
δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε Γεκφζηα Τγεία, ζεκαληηθή είλαη ε παξάκεηξνο ησλ ΜΚΟ
πγείαο θαη πξφλνηαο. Ζ Δκπεηξία, πνπ ηηο δηαθξίλεη, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν,
πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ην κήλπκα ηεο πξφιεςεο, ηεο αλάγθεο
πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηεο ζηήξημεο ζηα άηνκα εθείλα πνπ βηψλνπλ ρξφληεο
παζήζεηο. Χζηφζν ζην Μεηξψν ΜΚΟ ηνπ ΤΤΚΑ ζήκεξα είλαη εγγεγξακκέλεο πάλσ
απφ 1050 ΜΚΟ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ΤΤΚΑ, αιιά
πνηεο απφ απηέο φλησο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ απηφ ην ξφιν δελ πξνθχπηεη απφ ην
κεηξψν ηνπ ΤΤΚΑ. Με απνηέιεζκα απηή ηε ζηηγκή ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη
άγλνηα, φζνλ αθνξά ην πνηεο είλαη, κε ηη αζρνινχληαη, ηη πφξνπο έρνπλ θαη πνηεο
πξαγκαηηθά παξάγνπλ έξγν. Ο 3868/2010 ζηα άξζξα 12 θαη 13 αγγίδεη ην ζέκα ηνπ
εζεινληηζκνχ ρσξίο φκσο λα δίλεη ιχζεηο ζην ηεξάζηην κεηξψν ησλ ΜΚΟ πνπ δεηνχλ
επηρνξήγεζε απφ ην ΤΤΚΑ ή πξνηείλνπλ θαη πινπνηνχλ δξάζεηο. Κακία απφ ηηο
νξγαλψζεηο απηέο δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ θνξείο ηνπ ΤΤΚΑ θαη θακία απφ
απηέο δελ γλσξίδνπκε ηη αθξηβψο θάλεη κε ηνπο πφξνπο ηνπ ΤΤΚΑ. ήκεξα ινηπφλ ε
αμηνινγεζε ησλ ΜΚΟ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ νπζηαζηηθά κε ην ΤΤΚΑ
θξίλεηαη απαξαίηεηε.

75. Με ην άξζξν 75 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ψζηε έλαο δηνηθεηήο λνζνθνκείνπ λα έρεη
ηελ επζχλε δηνίθεζεο δχν Ννζνθνκείσλ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ
ιεηηνπξγηθά

θφζηε

λνζνθνκείσλ

πνπ

βξίζθνληαη

θνληά

γεσγξαθηθά

θαη

εμεηδηθεχνληαη νκνίσο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνβιέπεηαη φηη ν δηνηθεηήο πνπ έρεη
ζηελ επζχλε ηνπ δχν λνζνθνκεία ιακβάλεη ηηο πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο πνπ
αλαινγνχλ ζηε κία νξγαληθή ζέζε, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην 1/5.
76. Με ην άξζξν 76 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα λνζνθνκεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Τγείαο,

ζην

Χλάζεην

Καξδηνρεηξνπξγηθφ

Κέληξν

θαη

ζην

Ννζνθνκείν

Παπαγεσξγίνπ, λα θάλνπλ πάζεο θχζεσο εηζπξάμεηο λνζειείσλ, ηαηξνδηαγλσζηηθψλ
εμεηάζεσλ, ηαηξηθψλ επεκβάζεσλ, εμέηαζηξσλ θαη άιισλ απφ ηνπο πνιίηεο κέζσ
πηζησηηθψλ θαξηψλ (VISA – MASTERCARD). Ζ ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ
δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ, παξέρεη αζθάιεηα ζηε δηαθίλεζε ηνπ
ρξήκαηνο θαη ελεκεξψλεηαη άκεζα ν ινγαξηαζκφο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ησλ
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λνζνθνκείσλ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα λνζνθνκεία κπνξεί λα γίλεη
άκεζα θαη δσξεάλ, δελ απαηηεί αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ ησλ
λνζνθνκείσλ, δελ απαηηνχληαη δηαγσληζκνί θαη δελ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ην
θάζε λνζνθνκείν. Δπηπξφζζεηα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο νινήκεξεο
ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ε πξνζέιεπζε ησλ πνιηηψλ θαη
νη ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνηείλεηαη ε παξαθάησ
λνκνζεηηθή ξχζκηζε.
77. Με ην άξζξν 77 εμαηξείηαη ην πξνζσπηθφ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ ΔΤ
θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚΑΒ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71
θαη 74 ηνπ Ν. 3528/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 3801/2009 πνπ αθνξνχλ κεηαηάμεηο.
78. Με ην άξζξν 78 ε ρνξεγνχκελε πνζφηεηα θαξκάθσλ αλά ζπληαγή δελ ζα πξέπεη
λα ππεξβαίλεη ην φξην ησλ ηξηάληα εκεξψλ ζεξαπείαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.
3457/06 βάζεη ηνπ δνζνινγηθνχ ζρήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία
ηνπ θαξκάθνπ, ην νπνίν αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηε ζπληαγή αλεμάξηεηα ηνπ
αξηζκνχ ησλ εκβαιιαγίσλ, κε εμαίξεζε ηα ρξφληα λνζήκαηα φπνπ εθαξκφδεηαη ε
επαλαιακβαλφκελε ζπληαγή θαη ε δίκελε ζπληαγή ζην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 121/08. Δπίζεο θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε
ζεψξεζεο γηηα ζπληαγέο πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη εθηεινχληαη ειεθηξνληθά ζχκθσλα
κε ηνλ Ν.3892/2010 α) γηα ζπληαγέο θφζηνπο άλσ ησλ εθαηφλ πελήληα επξψ (150 €)
β) γηα ζπληαγέο πνπ αθνξνχλ ηε ρνξήγεζε ηδηνζθεπαζκάησλ ή ζθεπαζκάησλ πνπ
πεξηέρνπλ ηηο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθεο Α’ – Γ’ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
3459/2006 θαη γ) γηα ζπληαγέο κε αγσγή δηάξθεηαο έσο θαη δχν (2) κελψλ πνπ
εθδίδνληαη απφ ηαηξνχο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1η ηνπ
Π.Γ. 121/2008. 3. Οη ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.
3458/2006 (Α΄94) θαη δηαηεξήζεθαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ (Γ.Γ.Κ.Α.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3569/2007
(Α΄122), κεηαθέξνληαη ζηα πνιηηηθά
Τπνπξγνχ

Δξγαζίαο

θαη

γξαθεία ηνπ Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

θαη

κεηαηξέπνληαη

ζε

πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξηπη. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄98),
δχν (2) ζέζεηο κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ θαη δέθα (10) ζέζεηο εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ.
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79. Με ην άξζξν 79 γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζεσξνχληαη
λφκηκεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο- αλαδφρνπο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ παξαζρεζείζεο πξνο
απηφ ππεξεζίεο έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, δπλάκεη απεπζείαο
αλαζέζεσλ ιφγσ επεηγνπζψλ αλαγθψλ ή απνδνρή παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ κεηά ηε
ιήμε ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ θαηαξηίζζεθαλ λνκίκσο. 2. Οη νθεηιέο ηνπ ΗΚΑΔΣΑΜ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο- αλαδφρνπο ηνπ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ή πξφθεηηαη λα
εθδνζνχλ ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε ηηκνιφγηα έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ, δχλαηαη λα εμνθιεζνχλ άκεζα κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ εθθαζάξηζεο, έθδνζεο θαη ζεψξεζεο ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 3. Ζ εμφθιεζε ησλ αλσηέξσ
νθεηιψλ

εθαξκφδεηαη

ππφ

πξνυπνζέζεηο

εθφζνλ

νη

πξνκεζεπηέο-αλάδνρνη

ππνβάιινπλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εμαηξνχληαη
νη ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην επηρνξεγνχκελσλ απφ ηνλ
νπνηνδήπνηε θνξέα πξνγξακκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
έηπρε ή ζα ηχρεη εηδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.
80. Με ην άξζξν 80 γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη
πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζεσξνχληαη λφκηκεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ, θαζψο θαη
ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πξνο κνλάδεο ηερλεηνχ λεθξνχ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη
κνλάδεο ρξφληαο αηκνθάζαξζεο θαζψο θαη πξνκεζεπηέο απηψλ, πνπ απνξξένπλ απφ
πξνκήζεηεο νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ, κέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηε
Βνπιή, γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ λεθξνπαζψλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ
θαηαξγεζεηζψλ κε ην άξζξν 37 ηνπ λ. 3784/2009 (ΦΔΚ 137 Α΄) δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2955/2001 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ
εθδνζεηζψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ή δπλάκεη απεπζείαο αλαζέζεσλ ιφγσ
επεηγνπζψλ αλαγθψλ ή θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν επείγνληα ηξφπν.
81. Με ην άξζξν 81 ζην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο

Πχξγνπ «Ο Άγηνο

Υαξάιακπνο» δηνξίζηεθε ζηε κνλαδηθή θελή νξγαληθή ζέζε ηνπ θιάδνπ ΓΔ
Σερληθψλ

Οδεγψλ

απηνθηλήησλ

ζχκθσλα

κε

ηελ

κε

αξηζκφ
43

ΓΗΠΠ/Φ.ΔΠ.1/11/νηθ1553/17-8-2008 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΦΔΚ 35
Β΄) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ κε αξηζκφ ΓΗΠΠ/Φ.ΔΠ1.1/12/νηθ26795/6-10-2008
(ΦΔΚ 2097 Β΄) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ
Π4/ΓΠ79212/26-8-2009 ζπγγελήο ζαλφληνο ζηηο θαηαζηξεπηηθέο ππξθαγηέο ηνπ έηνπο
2007 ζην Ννκφ Ζιείαο. Παξάιιεια βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πξνθήξπμε ηνπ ΑΔΠ
5Κ/2009 (ΦΔΚ Σεχρνο Πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ 252/15-6-2009) θαη έρνπλ εθδνζεί ηα
πξνζσξηλά απνηειέζκαηα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ίδηαο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ θιάδνπ
ΓΔ Σερληθψλ Οδεγψλ απηνθηλήησλ. Γηα ηνλ επηηπρφληα έρεη δεκηνπξγεζεί πξνζδνθία
δηθαηψκαηνο γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ θαη ππάξρεη θαη άκεζε αλάγθε γηα ηελ πξφζιεςή
ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο

Πχξγνπ «Ο Άγηνο Υαξάιακπνο». Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ πηλάθσλ

δηνξηζηέσλ γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ
Παζήζεσλ Παηδηψλ Αζελψλ (Πξνθήξπμε 10Κ/2008 ΦΔΚ 639/28-11-2008 Σεχρνο
πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ –ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.8/6036/4.06.07 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο 33/06
ΠΤ ηνπ ΤΠ.Δ) δηαπηζηψζεθε, φηη εθ παξαδξνκήο ηξείο (3) ζέζεηο ΤΔ Πξαθηηθψλ
Ννζνθφκσλ δελ πθίζηαληαη σο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ θνξέα
ελψ νη αληίζηνηρνη επηηπρφληεο έρνπλ δηαηεζεί γηα δηνξηζκφ ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο
ηνπ ΑΔΠ. Γεδνκέλνπ, φηη έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί νη νξηζηηθνί πίλαθεο ηνπ ΑΔΠ ε
λφκηκε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηψλ ησλ δηνξηζκψλ είλαη απνθαηάζηαζε γηα
ηνπο ηξείο επηηπρφληεο ζηνπο νπνίνπο έρεη δεκηνπξγεζεί πξνζδνθία δηθαηψκαηνο γηα
ηελ πξφζιεςή ηνπο θαη ππάξρεη θαη άκεζε αλάγθε γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ παξαπάλσ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ
Παηδηψλ Αζελψλ (ΘΥΠ Παηδηψλ). Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ πξνθχπηεη
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
82. Με ην άξζξν 82 ξπζκίδεηαη ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ειεγθηψλ ηαηξψλ ηνπ
ΟΠΑΓ, νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ ην έηνο 1995 απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ζηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθαλ θαη κεηαθηλήζεθαλ
ζηνλ ΟΠΑΓ θαη έπεηηα απφ 20 θαη πιένλ ρξφληα δελ αλαλεψζεθε ε ζχκβαζή ηνπο.
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