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ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ 

 «Γιαπθπυηικέρ αλλαγέρ ζηο ζύζηημα ςγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» 

 

Κεθάλαιο 1
ο
 

ύζηημα Ππομηθειών Τγείαρ 

 

Άπθπο 1 - Πεδίο εθαπμογήρ - Οπιζμοί 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, φπσο θαη νη ζπκθσλίεο - πιαίζην γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) θαη ησλ 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. 

Σηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο θαη ηηο ζπκθσλίεο- πιαίζην 

ζπλάπηνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα επεθηείλεηαη ζηηο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζε ζπκθσλίεο- πιαίζην γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ άιισλ θνξέσλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηεο..  

3. «πκβάζεηο πξνκεζεηψλ» είλαη νη ζπκβάζεηο εμ επαρζνχο αηηίαο πνπ έρνπλ 

σο αληηθείκελν ηελ αγνξά ή κίζζσζε πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο. ηελ 

έλλνηα ησλ «ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ» ππάγνληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, νη 

παξαθαηαζήθεο, θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο ελνρηθέο ζπκβάζεηο.  

 4. «πκβάζεηο ππεξεζηψλ» είλαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο.  

 5. «πκθσλία-πιαίζην» είλαη ε ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε 

νπνία απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη 

λα ζπλαθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο 

θαη, ελδερνκέλσο, ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο. Ζ ζπκθσλία- πιαίζην δχλαηαη λα 



 

 

2 

αθνξά πξντφληα ή ππεξεζίεο, λα ζπλάπηεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε 

ειάρηζην ή κέγηζην αξηζκφ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 6. «Αλαζέηνπζα αξρή» δχλαηαη λα είλαη: α) ν Γηνηθεηήο ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο θαη 

ζπκθσλίεο- πιαίζην, γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ παξφληνο πνπ επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ νηθεία πγεηνλνκηθή 

πεξηθέξεηα. β) πεξηζζφηεξνη ή φινη νη Γηνηθεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ 

δχλαληαη λα ζπλάπηνπλ θαη λα εθηεινχλ απφ θνηλνχ ελνπνηεκέλεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο θαη ζπκθσλίεο- πιαίζην. γ) θαη’ εμαίξεζε 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζπλάπηνπλ απεπζείαο νη θνξείο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο , θαηφπηλ εγθξίζεσο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε άκεζσλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Οη ζπκβάζεηο δχλαηαη λα 

αθνξνχλ ηδίσο ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηαηξηθψλ αεξίσλ, θαπζίκσλ, 

ηξνθίκσλ, πνηψλ, γξαθηθήο χιεο, εληχπσλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο θαη 

θαζαξηφηεηαο. δ) νη αλαζέηνπζεο αξρέο ππφ ζηνηρεία α θαη β δχλαληαη λα εθρσξνχλ, 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο, ζε θνξέα πνπ δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα 

δηαγσληζκψλ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

7. «Οηθνλνκηθφο θνξέαο» είλαη ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ή ζπκθσλία- πιαίζην κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. Γχλαηαη λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθφ πξφζσπν 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, φπσο θνηλνπξαμία , αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο.  

  

Άπθπο 2 - Ανηικείμενο ζςμβάζευν ππομηθειών 

1. Αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ δχλαηαη λα είλαη νη εμήο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ: 

Δλεξγά εκθπηεχζηκα πξντφληα, κε ελεξγά εκθπηεχζηκα πξντφληα, 

νδνληηαηξηθά πξντφληα, «In Vitro» δηαγλσζηηθά πξντφληα, αλαηζζεζηνινγηθά θαη 

αλαπλεπζηηθά πξντφληα, νθζαικνινγηθά πξντφληα θαη πξντφληα νπηηθήο, πξντφληα 

κίαο ρξήζεσο, πιηθά θαζαξηφηεηαο, ηαηξηθά αέξηα, θαχζηκα, ηξφθηκα, πνηά, έληππα - 

γξαθηθή χιε,- λαξθσηηθά, εκβφιηα θαη θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ δηαλέκνληαη 
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απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Τγηεηλήο ησλ Ννκαξρηψλ ή ηνπο Αζθαιηζηηθνχο 

Οξγαληζκνχο ή ηα λνζνθνκεία, αληηδξαζηήξεο αηκνδνζίαο θάζε κνξθήο θαη 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηνπ αίκαηνο, μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο, ηκαηηζκφο, 

ειεθηξνκεραληθά θαη ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, εμνπιηζκφο εγθαηαζηάζεσλ, 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα εξγαιεία, ηερληθά βνεζήκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

πξντφληα δηαγλσζηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αθηηλνβνιίαο, κεηαθνξηθά κέζα, 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ειεθηξνινγηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο.  

2. χκβαζε κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε απηψλ ζπληζηά «ζχκβαζε πξνκεζεηψλ». 

3. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη πξνκήζεηεο πάζεο θχζεσο 

εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο πνπ αλαηίζεληαη ζηε Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Δ., 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1398/1983 «Γηα ηελ θχξσζε ησλ ζπκβάζεσλ 

αλέγεξζεο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζειεπηηθψλ πγθξνηεκάησλ Ζξαθιείνπ Κξήηεο 

θαη Πάηξαο, ηε ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη ηε ζχζηαζε Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο 

Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηνπο λφκνπο 

2519/1997 θαη 2737/1999. 

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

δχλαηαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη άιια πξντφληα. 

 

 

Άπθπο 3 - Ανηικείμενο ζςμβάζευν ςπηπεζιών 

1. Αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ δχλαηαη λα είλαη νη εμήο 

ππεξεζίεο: 

Δζηίαζεο, θαζαξηζκνχ, αζθάιεηαο – θχιαμεο, ζπληήξεζεο, δηαρείξηζεο αθηλήησλ, 

πιεξνθνξηθήο, πιχζεο - θαζαξηζκνχ - ζηδεξψκαηνο ηκαηηζκνχ, απνθνκηδήο 

απνβιήησλ, ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, εμεηδηθεπκέλσλ κεηαθνξψλ (π.ρ. αίκαηνο - 

παξαγψγσλ αίκαηνο - κνζρεπκάησλ θ.ιπ.), δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο πξντφλησλ θαη 

εμνπιηζκνχ. 

2. χκβαζε, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηαπηφρξνλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

απφ ηα πξναλαθεξφκελα, ζεσξείηαη «ζχκβαζε ππεξεζηψλ», εθφζνλ ε αμία ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε ζχκβαζε. 

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

δχλαηαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη άιιεο ππεξεζίεο.  

 

Άπθπο 4 - ςμθυνία- πλαίζιο 

1. Γηα ηελ πξνκήζεηα νκνεηδψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, κία ή πεξηζζφηεξεο αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαληαη λα πξνθεξχζζνπλ 

δηαγσληζκφ κε αλνηρηή δηαδηθαζία θαη κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάδεημε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε 

θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ή ηε ρακειφηεξε 

ηηκή, κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο- πιαίζην.  

2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο- πιαίζην πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε θαη 

πάλησο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα έηε.  

3. Αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο- πιαίζην είλαη ε πξνκήζεηα ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, νξηζκέλεο πνζφηεηαο θαη ηηκήο, γηα ηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ επηκέξνπο ζπκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλεκέλεο 

πεξηφδνπ. 

4. Γηα ηε ζχλαςε ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 26 ηνπ ΠΓ 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α). 

 

Άπθπο 5 - Ππογπαμμαηιζμόρ ππομηθειών 

1. Μέρξη ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θάζε θνξέαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο θαηαξηίδεη ρέδην Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ γηα ην επφκελν έηνο κε βάζε α) ηηο πξαγκαηηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο 

αλάγθεο ηνπ θαη β) ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ ηνπ, πνπ ελέθξηλε ν 

Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σν Πξφγξακκα απηφ πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηα απνζέκαηα ηνπ εληαζζφκελνπ είδνπο, ην 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν αλαγθαίν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Νφκν 2286/1995 (ΦΔΚ 19
 

Α) θαη 

βαζίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία δεηθηψλ ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο, κε έηνο 

αλαθνξάο ην 2011. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ησλ απνινγηζηηθψλ 
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ζηνηρείσλ δεηθηψλ. Σελ επζχλε γηα ην ζρέδην Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ θέξεη ν Γηνηθεηήο θάζε θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

παξφληνο.  

2. Κάζε θνξέαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο ππνβάιιεη 

ρέδην Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ ζηελ νηθεία Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα κέρξη ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. Σν Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

εηζήγεζε γηα έγθξηζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ φισλ ησλ θνξέσλ 

επζχλεο ηνπ θαη ηελ θαηάξηηζε, έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Γ.Τ.Π.Δ. Σν Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θαηαξηίδεηαη θαη 

εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηή ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. Ζ έγθξηζε δελ είλαη 

δπλαηή εάλ ζεκεηψλνληαη ππεξβάζεηο απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. 

ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θαζνξίδνληαη θαηά 

θσδηθφ αξηζκφ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο, ησλ 

νπνίσλ εγθξίλεηαη ε πξνκήζεηα ή ε παξνρή γηα ην επφκελν έηνο, ε απνδεθηή ηηκή 

κνλάδαο, φπσο νξίδεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο θαη ε κέγηζηε πνζφηεηα αλά θσδηθφ πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα, νη ρξφλνη θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο 

ησλ πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ν ηξφπνο πιεξσκήο θαη ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πξντφληνο ή παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, φπσο θαη 

φ,ηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο.  

Σελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θέξεη ν Γηνηθεηήο ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. 

3. Ζ δηαπίζησζε παξεθθιίζεσλ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, απφ ηελ 

απνδεθηή ηηκή κνλάδαο ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα θαη θάζε παξάβαζε ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ ελ γέλεη ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο ηηκσξνχκελν κε πξφζηηκν απφ 5.000 έσο 50.000 επξψ, πνπ επηβάιιεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ πξφηαζε 

ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.) θαη 

απνδίδεηαη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
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4. Κάζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα ππνβάιιεη ην εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ 

Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ κέρξη ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηνχλ α) πνηνη δηαγσληζκνί πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξέπεη λα 

δηελεξγεζνχλ ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ή πεξηζζφηεξσλ Τγεηνλνκηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ ή ζε εζληθφ επίπεδν, β) ε αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία αλαιακβάλεη ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, ηε ζχλαςε θαη ηε κέξηκλα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Σν 

ηειηθφ Πξφγξακκα απνηειεί ην πλνιηθφ Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη 

Τπεξεζηψλ.  

5. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ εγθξίλεη ην πλνιηθφ Πξφγξακκα 

Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ θαη ην θνηλνπνηεί κέζα ζην πξψην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Απξηιίνπ ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, ην νπνίν νθείιεη λα ην εληάμεη εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην Νφκν 

2286/1995 (ΦΔΚ 19 Α).  

6. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έληαμεο ζην ζρέδην Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θάζε θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

παξφληνο θαη ζπλεπψο ζην Πεξηθεξεηαθφ θαη ζην πλνιηθφ Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ πξνκήζεηεο εηδψλ ή ππεξεζηψλ, ησλ νπνίσλ ε πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε δελ ππεξβαίλεη εηεζίσο ην πνζφ ησλ 60.000 επξψ κε ΦΠΑ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΤΑ 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β).  

7. Κάζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν θαη απνγξαθή ησλ 

πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο, σο 

πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηελ εθηέιεζε ελ γέλεη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη εληφο ησλ δχν πξψησλ 

κελψλ θάζε έηνπο ζηνπο Τπνπξγνχο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ έθζεζε κε 

πιήξε απνινγηζηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ηηο ηπρφλ ππεξβάζεηο ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απηψλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο, ηε κεηαβνιή ησλ 

απνζεκάησλ ή ηηο ηπρφλ ειιείςεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ, θαηά θνξέα, θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφζζεθαλ, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ. 

Ζ έθζεζε απηή απνηειεί ππνρξεσηηθά ηε βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

http://www.idimon.gr/UserFiles/File/2010/35130-2010%20APOFASI%20YP.OIKONOMIKON%20GIA%20AFXISI%20XRIMATIKON%20ORION%20ANATHESIS.pdf
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8. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ απξφβιεπησλ θαη εθηάθησλ αλαγθψλ, θαζψο θαη 

αλσηέξαο βίαο, πξνθχπηεη αλάγθε ζπκπιήξσζεο ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ παξφληνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ, ν Γηνηθεηήο ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο απηνηειψο ή κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηή θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, 

ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πξφηαζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ζηελ 

νπνία ππνρξεσηηθά αλαθέξεηαη ην χςνο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. Σν ηξνπνπνηεκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ εθφζνλ εγθξηζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

9. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη νη πξνβαιιφκελεο απφ ην Γηνηθεηή 

θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο ή/θαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο σο απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο είλαη 

πιαζκαηηθέο ν Γηνηθεηήο ηνπ θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο 

ή/θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά κε πξφζηηκν 

απφ 5.000 έσο 50.000 επξψ, πνπ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.) θαη απνδίδεηαη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 

Άπθπο 6- ςνηονιζηική Δπιηποπή Ππομηθειών 

1. ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπζηήλεηαη 

«πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ» (.Δ.Π.), κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ 

δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε επίπεδν εζληθφ ή 

πεξηζζφηεξσλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή νηθνλνκία θιίκαθαο. Ζ .Δ.Π. απνηειείηαη απφ: 

α) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, σο 

Πξφεδξν,   

β) ηνπο Γηνηθεηέο φισλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, σο κέιε, αλαπιεξνχκελνπο 

απφ ηνπο Τπνδηνηθεηέο απηψλ θαη 
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γ) ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ, σο κέινο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ 

αληηπξφεδξν 

2. Αξκνδηφηεηεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ είλαη:  

α) ε απφθαζε ζρεηηθά κε ην πνηνη δηαγσληζκνί πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

Πεξηθεξεηψλ ή ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη ε εθρψξεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο ζε θνξέα ηνπ άξζξνπ 1, παξάγξαθνο 6, ζηνηρείν δ εηδηθψλ ή 

απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη ηελ εθηέιεζε 

ησλ ζπκβάζεσλ.  

β) ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δηελεξγνχληαη ζε επίπεδν πεξηζζφηεξσλ Πεξηθεξεηψλ ή 

ζε εζληθφ επίπεδν, ν θαζνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία αλαιακβάλεη ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, ηε ζχλαςε θαη ηε κέξηκλα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχληαμε ηνπ πλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ, 

δ) ε αλάξηεζε ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ, φπσο 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο, απνηειέζκαηα δεηθηψλ ιεηηνπξγίαο, εληαίεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

αλαγθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ, θαζψο θαη ηνπ πλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ 

Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ. 

3. Ζ .Δ.Π. ζπλέξρεηαη άπαμ εηεζίσο ζε ηαθηηθή ζπλέιεπζε, κεηά ηελ 

ππνβνιή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη 

Τπεξεζηψλ, ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ή γηα ηπρφλ εηδηθά ζέκαηα, ζε έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. Λεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 15 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α'). ηηο 

ζπλεδξηάζεηο κπνξνχλ λα θαινχληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ ρσξίο ςήθν, εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο, 

θαζψο θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 

4. Ζ .Δ.Π. ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Σερληθψλ Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα 
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εμαζθαιίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο νκαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ. 

Άπθπο 7- Δξόθληζη ππομηθεςηών 

1. Μεηά απφ έγθξηζε κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, είλαη δπλαηή ε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ησλ εκπνξηθψλ Σξαπεδψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 

Διιάδα, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ ή ηνπ πλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη 

Τπεξεζηψλ αληηζηνίρσο κε ηελ απεπζείαο εμφθιεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηελ 

Σξάπεδα, ππφ φξνπο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ ή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε είλαη α) ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

λα πεξηιακβάλεηαη ζην εηήζην πλνιηθφ Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, 

θαη β) ην πνζφ ηνπ δαλείνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ πνζνχ ηεο 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο.  

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Σξαπεδψλ θαη 

ξπζκίδεηαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.  

 

Άπθπο 8- ςγκπόηηζη ηηρ Δπιηποπήρ Πποδιαγπαθών (Δ.Π.) 

1. Ζ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Νφκνπ 

3580/2007 (ΦΔΚ 134 Α) κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ (Δ.Π.)» 

απνηεινχκελε απφ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη ηξία  κέιε.  

 2. Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ 

θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ νξίδνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη είλαη πξφζσπα κε εκπεηξία ζην 

αληηθείκελν ηεο ζέζπηζεο πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο. 

Δηδηθφηεξα, ν Πξφεδξνο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζε ζπλαθέο 

πεδίν κε ηηο αλάγθεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαη λα δηαζέηεη 

άξηζηε γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο. Σα ινηπά κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Αληηπξνέδξνπ, πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΗ εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη λα 

έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δηεηή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζε ηνπο θαη λα 

δηαζέηνπλ πνιχ θαιή γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο. 
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 3. Γελ κπνξεί λα δηνξηζζεί Πξφεδξνο ή κέινο ηεο Δπηηξνπήο α. γεληθφο ή 

εηδηθφο γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ ή απηνηεινχο γεληθήο ή εηδηθήο γξακκαηείαο ή 

βνπιεπηήο, β. δηνηθεηήο, δηεπζπληήο, δηαρεηξηζηήο, κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

αζθψλ δηεπζπληηθά θαζήθνληα ζε επηρείξεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νπνίαο 

ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 4. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ είλαη δηεηήο θαη 

κπνξεί λα αλαλεσζεί κφλν κία θνξά. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ 

είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

θελσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε ζέζε κέινπο, δηνξίδεηαη λέν γηα ην ππφινηπν ηεο 

ζεηείαο. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθπίπηνπλ απφ ηε ζέζε ηνπο αλ εθδνζεί ζε βάξνο 

ηνπο θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ή εθδνζεί ακεηάθιεην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα γηα 

αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή 

έθπησζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

 5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, νη ζχδπγνη 

θαη νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο απηψλ κέρξη α΄ βαζκνχ απαγνξεχεηαη λα είλαη εηαίξνη, 

κέηνρνη, κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηέο, ππάιιεινη, ηερληθνί ή άιινη 

ζχκβνπινη ζε επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν πγείαο. Σα κέιε εθπίπηνπλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εάλ απνθηήζνπλ κία απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ 

ζπληζηνχλ θψιπκα δηνξηζκνχ ή πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο ή απνθηνχλ ηδηφηεηα πνπ δελ 

ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο. 

 6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ 

ηεο Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο εγθξίλεηαη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. Με ηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ξπζκίδνληαη ηδίσο: α) ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο, ε ζχγθιεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ απηήο, ε λφκηκε 

αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, ε θαηάξηηζε ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηεο κνξθήο ησλ εηζεγήζεσλ, β) ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

εηζάγνληαη ζε απηήλ, γ) ε δεκηνπξγία εηδηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηελ επεμεξγαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο απηψλ, δ) θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, ε) ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο 

θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηεο. 



 

 

11 

 7. Ζ Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ ζπλεδξηάδεη εγθχξσο φηαλ παξίζηαηαη ν 

Πξφεδξνο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ θαη δχν απφ ηα ινηπά κέιε ηεο, απνθαζίδεη 

δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ζηε ζπλεδξίαζε. Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεξνχληαη 

πιήξε πξαθηηθά. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ θαηαρσξίδνληαη ζε 

αξρείν θαη αλαξηψληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο.  

 

Άπθπο 9- Απμοδιόηηηερ ηηρ Δπιηποπήρ Πποδιαγπαθών 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ είλαη νη αθφινπζεο:  

1. Ο θαζνξηζκφο ησλ εληαίσλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ αλά ηαηξνηερλνινγηθφ 

πξντφλ, ππεξεζηψλ γηα ηε ζχληαμε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ Πξνκεζεηψλ,  

2. Ζ αλάζεζε ζηελ αλψλπκε εηαηξία «Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνινγηθψλ Τιηθψλ» 

ΔΚΔΒΤΛ Α.Δ., ηεο δεκηνπξγίαο, ηήξεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο Μεηξψνπ 

Δγθεθξηκέλσλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ηεο ζχληαμεο εληαίσλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ αλά πξντφλ θαη ππεξεζία θαη πξνηχπσλ αλάισζεο/αλάγθεο αλά 

κνλάδα αλαθνξάο.  

3. Ζ έγθξηζε ησλ εληαίσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ε δεκνζηνπνίεζε απηψλ , θαηά ηε θείκελε λνκνζεζία,. 

4. Ζ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο εληαίαο θσδηθνπνίεζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ.  

5. Ζ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ 

φισλ ησλ εηδψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ.. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη νη πξνυπνζέζεηο 

δεκνζηφηεηάο ηεο. 

  

Άπθπο 10- Γιάπθπυζη Δπιηποπήρ – Θέμαηα πποζυπικού 

Ζ Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγηθά απφ Γηεχζπλζε, Σκήκαηα θαη 

Γξακκαηεία, σο εμήο: 

1. Ζ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Σκεκάησλ πνπ 

ππάγνληαη ζε απηήλ. Σα Σκήκαηα απηά έρνπλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) Σκήκα δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο  
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Γηαρεηξίδεηαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνδηαγξαθψλ. 

β) Σκήκα Πξνδηαγξαθψλ θαη Πνηφηεηαο: 

(αα) ειέγρεη θαη εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνκεζεπφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη εθάζηνηε απφ ηνλ θνξέα ηνπ άξζξνπ 10. 

(ββ) παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηαηξηθή ηερλνινγία θαη εηζεγείηαη ηελ εθπφλεζε 

πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ θνξέα ηνπ άξζξνπ 10. 

γ) Σκήκα Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ  

πιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο πξντφλησλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

αλαξηά ζε εηδηθφ θαηάινγν, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ, ηηο 

ρακειφηεξεο απηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Ζ Γξακκαηεία παξέρεη: 

Γξακκαηεηαθή θαη κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο, 

3. ηελ Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ ζπζηήλνληαη 10 ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη 6 

ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη κία ζέζε 

Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο θαη ηξεηο ζέζεηο Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ 

ηεο Γηεχζπλζεο απηήο. 

3. Οη ζέζεηο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαηαλέκνληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο: 

 Α. Καηεγνξία ΠΔ 

 (α) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, ζέζεηο 1. 

(β) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Μεραληθψλ κε εηδίθεπζε ζηελ 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, ζέζεηο 1. 

(γ) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Μεραληθψλ κε εηδίθεπζε ζηηο 

Λεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο Δθνδηαζκνχ, ζέζεηο 1. 

 Β. Καηεγνξία ΣΔ 

 (α) Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ, ζέζεηο 2. 

 (β) Κιάδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, ζέζε 1. 

Γ. Καηεγνξία ΓΔ 

 (α) ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, ζέζεηο 3. 
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 Γ. Καηεγνξία ΤΔ 

 (α) Κιάδνο ΤΔ Δπηκειεηψλ, ζέζεηο 1. 

Ζ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαηά νξγαλσηηθή κνλάδα γίλεηαη 

κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ. 

4. Σν εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη εηδίθεπζε ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θάησζη ηνκείο: 

Α. Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο - Λεηηνπξγηψλ Δθνδηαζηηθήο Γηαρείξηζεο. 

Β. Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο θαη ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Γ. Γηνίθεζεο - Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. 

Γ. Ηαηξηθήο Δπηζηήκεο. 

Δ. Οδνληηαηξηθήο. 

η. Φαξκαθεπηηθήο. 

Ε. Ννζειεπηηθήο. 

Θ. Γηαηξνθνινγίαο / Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ. 

5. Ζ Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ δχλαηαη, κε απνθάζεηο πνπ εγθξίλνληαη απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηεο αιινδαπήο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο, ηελ απφθηεζε ηεο αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο ζηα ζέκαηα 

ηδίσο πξνδηαγξαθψλ, ηηκψλ θαη πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή 

πιεξνθνξηαθψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

Απθπο 11 Γιενέπγεια διαγυνιζμών- ύνατη ζύμβαζηρ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 12, είλαη αξκφδηα γηα α) ηελ 

επηινγή ηεο πξνζήθνπζαο, θαηά πεξίπησζε, δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, β) ηελ 

πξνθήξπμε θαη ηε δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γ) ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηε καηαίσζε απηνχ, δ) ηε ζχλαςε ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ε) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ, ζη) ηελ εμεχξεζε πφξσλ γηα ηελ έγθαηξε εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, δ) ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο.  

 

Άπθπο 12- Δκσώπηζη απμοδιόηηηαρ  
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1. Καηφπηλ απφθαζεο ηεο .Δ.Π., ζχκθσλα ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο εθρσξνχλ ζε θνξέα πνπ δελ έρεη 

ηελ ηδηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εηδηθά ή απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξάμε ηεο εθρψξεζεο, ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα 

δηαγσληζκψλ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

2. Ζ 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. θαη κε θξηηήξην ηελ 

πιένλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ή ηε ρακειφηεξε ηηκή αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ.  

3. Ο θνξέαο ππνρξεσηηθά θαηαξηίδεη έθζεζε κε αλαιπηηθά απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία, ηελ νπνία θαηαζέηεη ζηελ εμνπζηνδνηνχζα αλαζέηνπζα αξρή. Χο ακνηβή 

ηνπ θνξέα νξίδεηαη πνζνζηφ απφ 5% έσο 25% επί ηεο ζεηηθήο δηαθνξάο πνπ 

πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο κεηνδνηηθήο ηνπ πξνζθνξάο θαη ηνπ ηειηθνχ νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο, βάζεη ησλ σο άλσ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο δχλαηαη λα 

αλαθαζνξηζζεί ή λα θιηκαθσζεί ην πνζνζηφ ακνηβήο ηνπ θνξέα, ιακβαλνκέλσλ ππ’ 

φςε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. 

4. Ζ πξάμε εθρψξεζεο ππνρξεσηηθά πξνβιέπεη φηη, θαηά ηε ζχλαςε ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ κε ηξίηνπο ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθρσξείηαη, 

ν ελ ιφγσ θνξέαο νθείιεη λα ηεξεί ηελ αξρή ηεο απνθπγήο δηαθξίζεσλ ιφγσ 

εζληθφηεηαο.  

 

Άπθπο 13- Ρύθμιζη για ηη διενέπγεια διαγυνιζμών 

Ζ παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ 3867/2010 (ΦΔΚ Β 128) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ε θάζε δηαγσληζκφ ή πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ πξνο 

ηηο πξνκήζεηεο απηέο ππεξεζηψλ, πνπ πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαη εθεμήο, θαζψο θαη ζε φκνηνπο δηαγσληζκνχο πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί 

θαη δελ έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηερληθψλ ή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, φπσο ε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην Νφκν. 3846/2010 (ΦΔΚ Α 66) θαη ην Ν. 

3867/2010 ζπκπιεξνχκελν απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, απαγνξεχεηαη 
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λα γίλνληαη δεθηέο απφ ηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Μέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη 

ζπκβάζεηο ή παξαηάζεηο πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ κε 

απηέο ππεξεζηψλ, ε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010.» Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο άξρεηαη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 3867/2010. 

 

Άπθπο 14 Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ άξρεηαη απφ 

1.01.2012, πιελ ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 10, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ άξρεηαη κε ηελ έληαμε 

ηνπ πξψηνπ πλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ζην 

Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ.  

2. Μέρξη ηελ έληαμε ηνπ πξψηνπ πλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ 

Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ε 

Δ.Π.Τ., πνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο, 

είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο 

ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πνπ εθθξεκνχλ.  

3. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο νη 

ππεξεηνχληεο ζηηο δεθαηέζζεξηο (14) θαηαξγνχκελεο ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, επηζηξέθνπλ ζηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο, εθφζνλ 

ππεξεηνχλ ζε απηή κε απφζπαζε ή κεηαηίζεληαη ή κεηαηάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. Οη ινηπνί ππεξεηνχληεο ζηηο 10 ζέζεηο επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ παξακέλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ κέρξη ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζήο ηνπο, εθφζνλ ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κεηαηάζζνληαη ζε παξεκθεξείο ζέζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθφζνλ 

ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

 

Άπθπο 15 Καηαπγούμενερ διαηάξειρ  
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Απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

παξφληνο θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 1 έσο 14 ηνπ Νφκνπ 3580/2007 (ΦΔΚ Α 134), 

φπσο θαη θάζε αληίζεηε ζην παξφλ γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ. Δμαηξείηαη ε 

δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ ππ’ αξηζκ. δ) ηεο πεξίπησζεο εε) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ελ ιφγσ 

Νφκνπ πεξί ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο. 

 

 

Κεθάλαιο 2
ο
 

ύζηαζη «Δθνικού Οπγανιζμού Παποσών Τγείαρ» 

 

Άπθπο 16-ύζηαζη – Δπυνςμία 

1. πζηήλεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ 

επσλπκία Δθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσών Τγείαρ (Δ.Ο.Π.Τ..), ην νπνίν ηειεί ππφ 

ηελ επνπηεία ησλ Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε έδξα ηελ Αζήλα. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο αζθεί επνπηεία ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή, ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηα ππαγφκελα πξφζσπα ζηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αζθεί επνπηεία ζηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έθηαζε ησλ παξνρψλ πγείαο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, 

ηνλ έιεγρν θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαζψο θαη ζηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 

θαη πξνζσπηθνχ απηνχ. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Οξγαληζκφ 

εθδίδνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο 

επηκέξνπο δηαηάμεηο. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ νξίδεηαη ε 1ε ηνπ έθηνπ 

κήλα κεηά ην κήλα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. ηνλ Οξγαληζκφ εληάζζνληαη, νη Κιάδνη Τγείαο ηνπ Η.Κ.Α. -ΔΣΑΜ κε ηηο 

κνλάδεο πγείαο ηνπ, ηνπ Ο.Γ.Α., ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., σο πξνο ηηο παξνρέο ηνπο ζε είδνο, ν 

Ο.Π.Α.Γ. θαη ν Οίθνο Ναχηε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο.  

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, δχλαηαη λα εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. θαη 

άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη θάζε άιιε θαηεγνξία δηθαηνχρσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
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Άπθπο 17-κοπόρ – Τπαγόμενα Ππόζυπα 

θνπφο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τγείαο είλαη: 

α. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζπληαμηνχρνπο θαη 

πξνζηαηεπφκελα κέιε νηθνγελείαο απηψλ, ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ 

πγείαο, ηα νξηδφκελα απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ. 

β. Ο θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ φξσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα παξνρή 

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. 

γ. 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.  

δ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Κέληξσλ Τγείαο, ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ (αγξνηηθνί 

ηαηξνί) ηνπ ΔΤ, ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο πγείαο ησλ ΟΣΑ θαη άιισλ 

νξγαληζκψλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ πνπ καδί κε ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ... θαη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο ηνπ ζπληζηνχλ ην δίθηπν πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο θαη ε νπνία ζα γίλεηαη κε βάζε φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ πληνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3863/2010.  

 

Άπθπο 18-Πόποι – Πεπιοςζία 

1. Πφξνη ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τγείαο είλαη: 

α. Δηήζηα Δπηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε πνζνζηφ 0,7% ηνπ 

ΑΔΠ. Ζ επηρνξήγεζε απηή αθνξά: Σε ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ηξηκεξή 

ρξεκαηνδφηεζε λέσλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνλ θιάδν αζζέλεηαο ηνπ Η.Κ.Α. -ΔΣΑΜ θαη 

ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., βάζεη ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.2084/1992 θαη ηελ θξαηηθή ζπκκεηνρή γηα 

ηνλ Ο.Γ.Α., βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο  

β. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο αζθαιηζκέλνπ – εξγνδφηε. 

Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. ζεζπίδεηαη εξγνδνηηθή εηζθνξά ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε πνζνζηφ 5,10% επί ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. 
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γ. Ζ πξνβιεπφκελε εηζθνξά ζπληαμηνχρσλ πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4%. Ζ εηζθνξά 

2,55% ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ δεκνζίνπ απμάλεηαη απφ 1-1-2012 θαηά 0,70% θαη απφ 

1-1-2013 θαηά 0,75% θαη δηακνξθψλεηαη ηειηθά ζε 4%. ηηο πεξηπηψζεηο 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ε ελ ιφγσ εηζθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ ην παξαπάλσ 

ηειηθφ πνζνζηφ, απηή απφ 1-1-2011 δηακνξθψλεηαη ζην 4%. 

δ. Σα έζνδα απφ θνηλσληθνχο πφξνπο ππέξ ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ θαη Κιάδσλ 

Τγείαο 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. 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 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. 

2. Οη πξνβιεπφκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα παξνρέο αζζέλεηαο ησλ 

εληαζζφκελσλ Κιάδσλ Τγείαο θαη ηνπ Οίθνπ Ναχηε, 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 εηζπξάηηνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

3. Με θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

έγθαηξεο κεηαβίβαζεο ησλ πνζψλ πνπ ζπλεηζπξάηηνληαη ηνπο θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

4. Καηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Δ.Ο.Π.Τ... 

θαιχπηνληαη, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. απηνχ, απφ πηζηψζεηο ηνπ Κιάδνπ 

Αζζέλεηαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπ ΟΠΑΓ θαη βαξχλνπλ ηνπο ελ ιφγσ νξγαληζκνχο.  

 

Άπθπο 19-ύνθεζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

1. Ο Οξγαληζκφο δηνηθείηαη απφ επηακειέο (7) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ 

απνηειείηαη απφ: 

α. Σνλ Πξφεδξν. 
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β. Σξεηο (3) εηδηθνχο επηζηήκνλεο κε εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ζε δηνηθεηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζέκαηα πγείαο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ αζθαιηζκέλσλ 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο νηθείεο ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ εξγνδνηψλ, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ ΔΒ, ηε ΓΔΒΔΔ θαη 

ηελ ΔΔΔ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηηο νηθείεο δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Σα 

αλσηέξσ κέιε επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαηφπηλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο.  

γ. Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη έρνπλ εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηνπ Οξγαληζκνχ.  

2. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ εθπξφζσπνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ή ηνπ πγεηνλνκηθνχ ή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ..., φηαλ 

ζπδεηνχληαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ ή νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ... θαη 

αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ζπδεηνχκελσλ ζεκάησλ. Καηά ηελ πξψηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κέρξη ηελ εθινγή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλσηέξσ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ, ν εθπξφζσπνο απηφο ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο νηθείεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ . ε πεξίπησζε πνπ ην αλσηέξσ, 

θαηά πεξίπησζε, πξνζσπηθφ εθπξνζσπείηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο νξγαλψζεηο, 

ν εθπξφζσπφο ηνπ θαζψο θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηφπηλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο.  

3. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 

επηιέγεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, κεηά απφ 

πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνο ζρνιήο 

Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, λα έρεη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ζε 

δηνηθεηηθά ή νηθνλνκηθά ζέκαηα πγείαο. 

4. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηζάξηζκνπο 

αλαπιεξσηέο, δηνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
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Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ηξηεηή ζεηεία θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθινγή ή ν 

δηνξηζκφο ηνπο γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ζπλερείο ζεηείεο. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο 

ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απηή 

παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηνπ δηνξηζκνχ λέσλ κειψλ, φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ 

ηξίκελν απφ ηε ιήμε ηεο. 

5. Υξέε γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηειεί ππάιιεινο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ.  

6. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνλ Αληηπξφεδξν, ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ 

Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. 

7. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν απνπζηάδεη επί ηξεηο ζπλερείο 

ζπλεδξηάζεηο ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, ν νπνίνο θξίλεηαη απφ ην Γ.., αληηθαζίζηαηαη κε 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

8. Χο εηζεγεηήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ παξίζηαηαη ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο, αλάινγα κε ηε θχζε 

ηνπ ζπδεηνχκελνπ ζέκαηνο. 

9. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ 

επηθχξσζή ηνπο απφ απηφ. ε θάζε ζπλεδξίαζε επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο 

πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην απνθαζίδεη ηελ άκεζε επηθχξσζή ηνπο. 

10. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

 

Άπθπο 20-Απμοδιόηηηερ Ππόεδπος 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α. Αζθεί ηε δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

β. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη 

θαλνληζκψλ. 

γ. Έρεη ηελ επζχλε ηεο δξάζεο θαη ηεο ελ γέλεη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

δ. Δπνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηηο Τπεξεζίεο ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α. 
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ε. Δηζεγείηαη πξνο ην Γ.. ηα κέηξα πνπ απαηηνχλ λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Οξγαληζκφ.  

ζη. Δθπξνζσπεί ηνλ Οξγαληζκφ δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο έλαληη παληφο θαη δχλαηαη 

δε, κε απφθαζή ηνπ, λα αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Οξγαληζκνχ επί 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ ζε κέινο ηνπ Γ.., ζε δηθεγφξν ηνπ Οξγαληζκνχ ή ζε 

Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο. 

δ. Αλαζέηεη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ζε ηξίηνπο ηε κειέηε γηα 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

ε. Τπνγξάθεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γ.. ηηο δηάθνξεο ζπκβάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

θαζψο θαη ηα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο εμεξρφκελα έγγξαθα. 

ζ. Αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ.  

η. Αλαζέηεη ζε έλαλ εθ ησλ κεηαθεξφκελσλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ δηθεγφξν, θχξηα θαη απνθιεηζηηθά ηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ 

Τπεξεζηψλ ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α., ηελ παξνρή λνκηθψλ νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ 

θαζψο θαη γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ λνκηθήο θχζεσο.  

 

Άπθπο 21-Απμοδιόηηηερ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. είλαη νη εμήο: 

1. Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή δξάζεο ηνπ θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα δεηήκαηα 

νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ πξνο εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

2. Δηζεγείηαη πξνο ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία λνκνζεηηθά κέηξα απαξαίηεηα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ή 

ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ. 

3. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηελ 

εθηέιεζή ηνπ. 

4. Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 
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5. Απνθαζίδεη γηα ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε ησλ 

θεθαιαίσλ, ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα 

νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

6. Απνθαζίδεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνπο παξφρνπο πγείαο, ήηνη ζεξαπεπηήξηα, 

ηδησηηθέο θιηληθέο, δηαγλσζηηθά θέληξα, θέληξα απνθαηάζηαζεο - απνζεξαπείαο, 

θαξκαθνπνηνχο, ηαηξνχο. 

7. Απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο, θπζηθά πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

νκάδεο εξγαζίαο, εμνπζηνδνηψληαο ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

8. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή επηδίσμε νηαζδήπνηε αμηψζεσο 

ππέξ ή θαηά ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. ζε θάζε δηθαζηήξην αλεμαξηήησο βαζκνχ θαη 

δηθαηνδνζίαο. 

9. Δγθξίλεη 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. 

10. Δμεηάδεη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εθθξεκψλ θαηά ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. ππνζέζεσλ ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ. 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ 

ππνπξγψλ λα κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Πξφεδξν ή ζηα κέιε απηνχ ή ζε Πξντζηακέλνπο 

ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

 

Άπθπο 22-Γιοικηηική Οπγάνυζη 

 Οη ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.) δηαθξίλνληαη ζε 

Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθέο. 

Α. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

1. Γεληθή Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

2. Γεληθή Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

3. Τπεξεζία Διέγρνπ Γαπαλψλ Τγείαο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α.), ε νπνία ζπζηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 

2676/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη εληάζζεηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. 

ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Οξγαληζκνχ.  

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο: 
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α. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

β. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

γ. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο  

δ. Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ 

ε. Απηνηειέο Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ  

 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο: 

α. Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 

β. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φξνληίδαο Τγείαο 

γ. Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο 

 

Β. 1.Σηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. ζπγθξνηνχλ νη πθηζηάκελεο κνλάδεο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, πιελ ησλ ππεξεζηψλ 

λνζνθνκεηαθήο ππνζηήξημεο απηνχ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην ΔΤ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ ινηπψλ 

εληαζζνκέλσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ πγείαο πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε 

παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο. 2. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο γηα 

ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο ή εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο παξακέλεη ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, δηελεξγείηαη δε απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ Δηδηθνχ 

ψκαηνο Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Αλαπεξίαο, φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην 

άξζξν 6 ηνπ λφκνπ 3863/2010, φπνπ εληάζζνληαη θαη νη ινηπνί ηαηξνί ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ίδην άξζξν. Ζ δηάζεζε ησλ ηαηξψλ ηνπ 

Δηδηθνχ ψκαηνο ζηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο Αλαπεξίαο γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 3. Οη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ. εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο απηνηειείο νξγαληθέο κνλάδεο, 

θαηαλέκνληαη ζε επηά δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο κε φξηα εθείλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ (ΓΤΠΔ) θαη ππάγνληαη ή αλαθέξνληαη ζηνλ θαηά ηφπν αξκφδην 

πληνληζηή. 4. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ζε θάζε δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα νξίδεηαη έλαο (1) πληνληζηήο, απφ ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο πξντζηακέλνπο 

Γηεχζπλζεο ησλ εληαζζφκελσλ κνλάδσλ, ν νπνίνο έρεη σο έξγν ηελ επνπηεία, ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ., πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. Ζ έδξα ηνπ πληνληζηή είλαη ζηε 

κεγαιχηεξε πεξηθεξεηαθή κνλάδα ησλ ππεξεζηψλ επζχλεο ηνπ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
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Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. ηελ έδξα ηνπ θάζε πληνληζηή ιεηηνπξγεί Απηνηειέο 

Γξαθείν γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

 

Άπθπο 23-Απμοδιόηηηερ ηυν Πποφζηαμένυν ηυν Γενικών Γιεςθύνζευν 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. είλαη νη 

εμήο: 

α. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ν ζπληνληζκφο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ νξγαληθψλ ηνπο κνλάδσλ. 

β. Ζ εμεηδίθεπζε, ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αθνινπζνχκελεο 

πνιηηηθήο θαη ε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ πξνο ηα 

ππεξθείκελα φξγαλα. 

γ. Ζ εμαζθάιηζε ζπλεξγαζίαο, ζπληνληζκνχ θαη επηθνηλσλίαο κε άιια Τπνπξγεία θαη 

ινηπνχο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ρψξν ηεο επζχλεο ηνπο. 

δ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 318/1992, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

ε. Ζ πξνζππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα ππεξθείκελα φξγαλα. 

ζη. Ζ άζθεζε νπνησλδήπνηε άιισλ θαζεθφλησλ, ηα νπνία ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηα 

ππεξθείκελα φξγαλα. 

δ. Ο ζπληνληζκφο θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ κε 

πξνηάζεηο θαη νδεγίεο, θαζψο θαη ε επνπηεία σο πξνο ηε λνκφηππε, παξαγσγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη 

εγθχθιησλ νδεγηψλ. 

 

Άπθπο 24-Απμοδιόηηηερ ηυν οπγανικών μονάδυν ηηρ Κενηπικήρ Τπηπεζίαρ 

1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, απνηειείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο. 

α. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Ζ Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη κεηαβνιψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

β. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
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Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα: 

 Σελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απνινγηζκνχ θαζψο θαη ηζνινγηζκνχ, ηε 

κέξηκλα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

Σελ επεμεξγαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ 

απνζηνιή ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ επνπηεπφλησλ Τπνπξγείσλ θαη ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία.  

Σελ πινπνίεζε ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ πξνκεζεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ. ζε εμνπιηζκφ, έληππα θαη πιηθά. 

Σελ αλάιεςε θαη εθθαζάξηζε δαπαλψλ θαζψο θαη ηελ άζθεζε ηεο ηακεηαθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

γ. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο  

Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηνλ Οξγαληζκφ. Σελ νξγάλσζε κειεηψλ γηα ηελ εμέιημε θαη 

αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε βάζε ηελ εθαξκνγή 

ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη παξαπεκπηηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαη ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ ζε απηφλ.  

δ. Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ 

Ζ Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ είλαη αξκφδηα γηα ηε λνκηθή θάιπςε ηνπ 

Οξγαληζκνχ ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ θαη Αξρψλ. Σελ παξνρή λνκηθψλ νδεγηψλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ θαζψο θαη γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ λνκηθήο θχζεσο. Σε λνκηθή 

επεμεξγαζία ησλ πάζεο θχζεσο δηαθεξχμεσλ, ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ. Σελ 

παξαθνινχζεζε ηεο λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ αθνξά ηνλ Οξγαληζκφ θαη ηελ 

παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ πξνο ηηο ππεξεζίεο. 

ε. Απηνηειέο Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

Σν Απηνηειέο Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπ 

θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο πγείαο. 

2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, απνηειείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο. 

α. Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 

Ζ Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 
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ζπληαγνγξάθεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Παξνρήο Φξνληίδαο Τγείαο θαη 

Φαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο. 

Σνλ θαζνξηζκφ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ιεηηνπξγίαο 

ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

Σν ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ κε παξφρνπο πγείαο. 

Σελ ηήξεζε, παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Σελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θαη δηακφξθσζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ππεξεζηψλ. Σε κειέηε, 

αμηνιφγεζε θαη ηε κεηαθνξά ηεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ.  

β. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φξνληίδαο Τγείαο 

Ζ Γηεχζπλζε Παξνρήο Φξνληίδαο Τγείαο είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, ηφζν απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. φζν θαη 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο, κε ηνπο νπνίνπο ζπκβάιιεηαη ν Οξγαληζκφο. 

γ. Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθήο Πεξίζαιςεο 

Ζ Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςεο είλαη αξκφδηα γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ηηο ελ γέλεη παξνρέο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

3. Ζ ΤΠΔΓΤΦΚΑ εμαθνινπζεί θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ πθηζηάκελε 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο πεξηγξαθφκελεο αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 275/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  

4. Οη ππεξεζίεο ησλ εληαζζνκέλσλ θιάδσλ ησλ ΦΚΑ κε αξκνδηφηεηεο 

αλάινγεο κε εθείλεο πνπ αζθνχληαη απφ ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

θαηαξγνχληαη απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο αλά δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ΚΤΑ ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αληίζηνηρα, ππεξεζίεο πνπ 

αζθνχζαλ αξκνδηφηεηεο πέξαλ εθείλσλ ησλ ζρεηηθψλ κε παξνρέο πγείαο 

δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.  

5. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη απφ ηηο 

εληαζζφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο. 

6. Ο Δ.Ο.Π.Τ. ρξεζηκνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ησλ ηαηξείσλ θαη 

πνιπταηξείσλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζε απηφλ. 
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7. Ζ πεξαηηέξσ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., νη εηδηθφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο απηψλ, νη θιάδνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη πξντζηάκελνη ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

8. Σα ζέκαηα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

ξπζκίδνληαη λνκνζεηηθά. 

 

Άπθπο 25-Θέμαηα πποζυπικού 

1. Σν πάζεο θχζεσο δηνηθεηηθφ, ηαηξηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ θαη 

δηθεγφξνη κε έκκηζζνη εληνιή πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ζηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο, 

θαη ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α θαζψο θαη απηφ πνπ έρεη απνζπαζζεί, κεηαηεζεί, δηαηεζεί 

ζε άιιεο Τπεξεζίεο κεηαθέξεηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ζε 

απηφλ θάζε πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο βάζεη απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σν αλσηέξσ δηνηθεηηθφ, ηαηξηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ 

κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, ηελ νξγαληθή ζέζε, βαζκφ, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη. Οη πξντζηάκελνη ησλ κνλάδσλ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ 

ζηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα εμαθνινπζνχλ θαη κεηά ηελ έληαμε λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο σο Πξντζηάκελνη ζηηο κνλάδεο απηέο. πκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ 

πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηαηξνχο, νδνληηάηξνπο, θαξκαθνπνηνχο θαη ινηπά θπζηθά 

πξφζσπα εμαθνινπζνχλ λα 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 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. 

 2. Σν πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ. ζηελ ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α., κεηαθέξεηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή 

ζρέζε, ηελ νξγαληθή ζέζε, βαζκφ, θιάδν θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη. Οη 
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πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α εμαθνινπζνχλ θαη κεηά 

ηελ έληαμε λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο Πξντζηάκελνη ζηηο κνλάδεο απηέο. 

3. Με 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 16 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.  

4.. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

5. Οη 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 

θαζήθνληά 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 

θαζήθνληά 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. 

6. Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε, ηε 

κηζζνδνζία, 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. 

7. Με 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. 



 

 

29 

8. ην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. ζπζηήλνληαη 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 

νπνηνδήπνηε 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.  

 

Άπθπο 26-Νεοπποζλαμβανόμενο Πποζυπικό 

 1. Ζ 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.  

 2. Γηα ηελ πιήξσζε νξγαληθψλ ζέζεσλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 197/2008 (261 Α΄) πιελ ηεο παξαγξάθνπ 1 Β α ηνπ 

άξζξνπ 6 ε νπνία αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο σο ηαηξνχ ή νδνληηάηξνπ θαηά πεξίπησζε: κία (1) κνλάδα αλά έηνο 

ππεξεζίαο». 

 2. Ο Δ.Ο.Π.Τ. κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κε ζεξαπεπηέο θαη 

ειεγθηέο ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Άπθπο 27-ύζηαζη πποζυπινού Τπηπεζιακού ςμβοςλίος 

1. πζηήλεηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. θαη κε έδξα ηελ Αζήλα, πεληακειέο Πξνζσξηλφ 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ην δηνηθεηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν πκβνχιην απηφ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απνηειείηαη απφ: 

α. Σξεηο (3) Πξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο πξνεξρφκελνπο απφ ηνπο ήδε επηιεγέληεο 

Πξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ, κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο.  

β. Γχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ ππαιιήισλ, εθ ησλ νπνίσλ έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο κε βαζκφ Α΄, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο 
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ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Σα ππφ ζηνηρείν β’ κέιε θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν επηιέγνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηφπηλ πξνηάζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηηο νηθείεο νξγαλψζεηο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαη δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ σο άλσ 

Τπνπξγνχ.  

3. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, 

νξίδνληαη ν Πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ απφ ηα ππφ ζηνηρείν (α) ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηαθηηθά κέιε. ε πεξίπησζε πνπ πξνεδξεχεη ν αλαπιεξσηήο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ζα ζπκκεηέρεη σο ηαθηηθφ κέινο ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξνεδξεχνληνο. 

4. Δηζεγεηήο νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε αλαπιεξσηή ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο πνπ ρεηξίδεηαη 

ζέκαηα πξνζσπηθνχ ηεο σο άλσ δηεχζπλζεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

5. Γξακκαηέαο ηνπ Πξνζσξηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

νξίδεηαη ππάιιεινο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β΄, κε αλαπιεξσηή ηνπ ππάιιειν ηνπ 

ηδίνπ βαζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

6. Σα ππφ ζηνηρείν (α) κέιε, ν εηζεγεηήο θαη ν γξακκαηέαο νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

7. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνζσξηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ είλαη: 

α. Ζ εμέηαζε φισλ ησλ ζεκάησλ ησλ κφληκσλ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ δηνηθεηηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππαιιήισλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

β. Ζ εμέηαζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ ζηα 

νπνία ππαγφηαλ ην πξνζσπηθφ ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ.  

Σν πξνζσξηλφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ιεηηνπξγεί θαη σο πεηζαξρηθφ. 

8. Ζ εθινγή ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ ππαιιήισλ κνλίκσλ θαη κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έληαμεο ησλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζηνλ Οξγαληζκφ θαη ηε κεηαθνξά ζε απηφλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

9. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθινγήο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ππαιιήισλ, ζα γίλεη ε ζχζηαζε θαη ε ζπγθξφηεζε πκβνπιίνπ Δπηινγήο 
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Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) θαη ππεξεζηαθνχ ή ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 158 θαη 159 ηνπ Ν. 3839/2010.  

 

Άπθπο 28-ύζηαζη πποζυπινού Τπηπεζιακού ςμβοςλίος Ηαηπών και 

Οδονηιάηπυν 

1. πζηήλεηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. θαη κε έδξα ηελ Αζήλα, πεληακειέο πξνζσξηλφ 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, αξκφδην γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ηαηξψλ θαη 

νδνληηάηξσλ κνλίκσλ, πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ. Δηδηθά γηα ηελ ππεξεζηαθή θαη 

βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, κέρξη ηελ θαηάξηηζε ζρεηηθνχ νξγαληζκνχ απφ ηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ. Ζ επηζηεκνληθή εμέιημε ησλ ηαηξψλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γίλεηαη κε βάζε ην 

Π.Γ. 166/2009. 

2. Σν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Ηαηξψλ θαη Οδνληηάηξσλ, ην νπνίν 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

απνηειείηαη απφ:  

α. Σξεηο (3) ηαηξνχο ή νδνληηάηξνπο απφ ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνλ Οξγαληζκφ, κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.  

β. Γχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ ηαηξψλ ή νδνληηάηξσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ησλ εληαζζνκέλσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

3. Σα ππφ ζηνηρείν β’ κέιε θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν επηιέγνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηφπηλ πξνηάζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηηο νηθείεο νξγαλψζεηο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαη δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ σο άλσ 

Τπνπξγνχ. 

4. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ πξνζσξηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, 

νξίδνληαη ν Πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ απφ ηα ππφ ζηνηρείν (α) ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηαθηηθά κέιε. ε πεξίπησζε πνπ πξνεδξεχεη ν αλαπιεξσηήο ηνπ 

Πξνέδξνπ, ζα ζπκκεηέρεη σο ηαθηηθφ κέινο ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξνεδξεχνληνο.  
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5.Δηζεγεηήο νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ πξντζηάκελν ηκήκαηνο πνπ 

ρεηξίδεηαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ ηεο σο άλσ δηεχζπλζεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

6. Γξακκαηέαο ηνπ Πξνζσξηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

νξίδεηαη ππάιιεινο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β΄, κε αλαπιεξσηή ηνπ ππάιιειν ηνπ 

ηδίνπ βαζκνχ. 

7.Σα ππφ ζηνηρείν α’ κέιε, ν εηζεγεηήο θαη ν γξακκαηέαο νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

8. Σν Πξνζσξηλφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα: 

α. Σελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ησλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ κνλίκσλ, 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ.  

β. Σελ εμέηαζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ 

ζην νπνίν ππάγνληαλ νη αλσηέξσ. 

γ. Σν πξνζσξηλφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί θαη σο Πεηζαξρηθφ.  

9. Ζ εθινγή ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ ηαηξψλ ή νδνληηάηξσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιήξνπο έληαμήο ηνπο 

ζηνλ Οξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ ΝΠΓΓ . 

10. Ζ ζχζηαζε θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ νξηζηηθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ Οξγαληζκνχ ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθινγήο ησλ αηξεηψλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ηαηξψλ ή νδνληηάηξσλ. 

 

Άπθπο 29-Λογιζηική και οικονομική λειηοςπγία 

  1. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

Φνξείο θαη Κιάδνπο Τγείαο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ, νη πφξνη πνπ 

πξνβιέπνληαη ππέξ απηψλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ε θηλεηή θαη 

αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο πεξηέξρνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ σο θαζνιηθφ δηάδνρν απηψλ. 

Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αθηλήησλ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ, 

εθδίδνληαη δηαπηζησηηθέο πξάμεηο απφ ηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην Τπνπξγφ, νη νπνίεο 

κεηαγξάθνληαη αηειψο ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ησλ νηθείσλ ππνζεθνθπιαθείσλ ή 

θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ. 

2. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ 
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απνγξάθεηαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξγεζήο ηνπο θαη 

πεξηέξρεηαη απηνδίθαηα ζηνλ Οξγαληζκφ, ν νπνίνο ππεηζέξρεηαη ζηα πάζεο θχζεσο 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 3. Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζχζηαζε λένπ Οξγαληζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαθνξά, σο ζηνηρείσλ Ηζνινγηζκνχ έλαξμήο ηνπ, ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ, φπσο 

απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο, πνπ ζπληάζζνληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. 

 Δθφζνλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ πθίζηαηαη 

ππφινηπν δεκηψλ ηξέρνπζαο ή παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ ηνπ, δχλαηαη λα ζπκςεθηζηεί κε ηα πξνθχπηνληα πιενλάζκαηα ηεο 

επφκελεο ή ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ. Δθφζνλ εμαθνινπζεί λα πξνθχπηεη έιιεηκκα, 

απηφ θαιχπηεηαη κε ηε παξνρή νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

4. Σν Λνγηζηηθφ θαη Οηθνλνκηθφ έηνο ηνπ Οξγαληζκνχ θαηά ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

5. Οη ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαηαξηίδνπλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα θαη έμνδα θαη ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Ο πξψηνο Πξνυπνινγηζκφο ζα 

θαηαξηηζηεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε εληφο 

δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ πξψηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζα εμαθνινπζνχλ λα εθηεινχληαη νη δαπάλεο ζχκθσλα κε ηηο 

πηζηψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ αληίζηνηρσλ εληαζζνκέλσλ 

Φνξέσλ θαη Κιάδσλ. 

6. Ζ απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ, θαζψο 

θαη ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ ή απφ νξθσηνχο ινγηζηέο κεηά απφ αλάζεζε. 

7. Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ αθνινπζνχλ ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 80/1997 θαη νη 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα 

κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

8. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, 

εθδίδεηαη, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, Καλνληζκφο 
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Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ. 

9. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. δχλαηαη λα αλαηίζεληαη ππεξεζίεο 

πγείαο απηνχ ζε ηξίηνπο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ δηθαηνχρσλ ησλ παξνρψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

10. Οη πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηα άξζξα  2 έσο 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

απηνχ. 

11.Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο γηα ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

νξγάλσζεο θαη ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη 

αληίζηνηρεο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα ΝΠΓΓ, εθφζνλ απηέο δελ αληίθεηληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

12. α. Με απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Δ.Ο.Π.Τ. αλαζέηεη 

ππνρξεσηηθά ηε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεψλ ηνπ ζε θηλεηέο αμίεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

λ.3586/2007, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ 

αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ 

λ.3586/2007, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 49 ηνπ λ.3863/2010, ζε 

εμσηεξηθνχο δηαρεηξηζηέο. 

β. Ζ αλάζεζε γίλεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ. 

γ. Οη ζπκβάζεηο κε ηνπο εμσηεξηθνχο δηαρεηξηζηέο ζπλάπηνληαη γηα νξηζκέλν ρξφλν, 

ελφο ή δχν ή ηξηψλ εηψλ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 

εθείλν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ελψ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ζε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

ηα έμη έηε. ηε ζχκβαζε πεξηγξάθνληαη κεηαμχ άιισλ νη φξνη ηεο δηαρείξηζεο, ην 

χςνο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ δηαρεηξηζηή, θαζψο θαη 

ηπρφλ ινηπά έμνδα πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ. 

δ. ηηο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα φξνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο 

επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3586/2007 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ άξζξνπ απηνχ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζην ηέινο θάζε κήλα 

ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Δπελδχζεσλ ΦΚΑ, κε θνηλνπνίεζε ζηελ αξκφδηα 

δηεχζπλζε ηεο ΓΓΚΑ, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θπιάζζεη ή δηαρεηξίδεηαη. 
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ε. Οη εμσηεξηθνί δηαρεηξηζηέο, θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαηεζέλησλ ζε απηνχο 

έξγσλ θαη εξγαζηψλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο θαη δελ ππφθεηληαη ζηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Π.Γ. 715/1979 

(ΦΔΚ 212 Α΄). 

ζη. ην ππφ δηαρείξηζε επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., δελ επηηξέπεηαη ε 

απφθηεζε θηλεηψλ αμηψλ ηνπ δηαρεηξηζηή ή εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ απηνχ άλσ ηνπ 5% 

ηεο αμίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξήζηα απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ε 

δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. 

 

Άπθπο 30-Λοιπέρ Γιαηάξειρ 

1. Ο Δ.Ο.Π.Τ. απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ θαη 

Κιάδσλ θαη ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηψλ. 

2. Δθθξεκείο δίθεο πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ή ππνζέζεηο ησλ εληαζζφκελσλ 

Φνξέσλ θαη Κιάδσλ, ζπλερίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ., ρσξίο λα επέξρεηαη δηαθνπή 

δίθεο. Γηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ηζρχνπλ έλαληη ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

3. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαζνξίδνληαη νη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ θαηά κήλα 

ζπλεδξηάζεσλ θαη ε κεληαία απνδεκίσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ. 

5. Οη ζπκβάζεηο ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έλαληη 

ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ή αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. 

6. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, εληάζζνληαη ζηαδηαθά νη εληαζζφκελνη θνξείο ζηηο πγεηνλνκηθέο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.  

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα πνζά πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο εληαζζφκελνπο θνξείο γηα 
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ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηεο θηλεηήο θαη 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο απηψλ. 

 

Άπθπο 31-Σελικέρ διαηάξειρ 

 1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εγθξίλεηαη ν Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ 

Τγείαο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ., κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ην 

είδνο, ε έθηαζε, ην χςνο ησλ παξνρψλ πγείαο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο 

ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ. εθαξκφδεηαη ν εληαίνο θαλνληζκφο παξνρψλ πγείαο, πνπ έρεη θαηαξηηζηεί 

θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2 ηνπ λφκνπ 3863/2010 απφ ην 

πληνληζηηθφ πκβνχιην Παξνρψλ Τγείαο (ΤΠΤ). Δλζηάζεηο ή πξνζθπγέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ εληαίνπ θαλνληζκνχ εμεηάδνληαη απφ ην Γ.. 

ηνπ Οξγαληζκνχ ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ηα νπνία νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

2.Οη παξνρέο αζζέλεηαο ζε ρξήκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο 

Παξνρψλ ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ Οξγαληζκφ Κιάδσλ Τγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ εμαθνινπζνχλ λα ρνξεγνχληαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο. Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαζνξίδνληαη ην είδνο, ε 

έθηαζε θαη ην χςνο απηψλ, ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ν θνξέαο ρνξήγεζήο ηνπο θαζψο 

θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 

Άπθπο 32-ύνθεζη και Απμοδιόηηηερ ΤΠΤ 

1. Ζ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.3863/2010 (Α΄115) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β’ ηνπο Γηνηθεηέο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΓΑ θαη ΟΑΔΔ θαη ηνπο 

Πξνέδξνπο ΟΠΑΓ, ΔΣΑΑ, ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, ΣΑΤΣΔΚΧ θαη Οίθνπ Ναχηε κε 

αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπο αξκφδηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ,» 

2. Σν άξζξν 32 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε α’ ηνπ λφκνπ 3863/2010 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηεο ηζρχνο ηνπ σο εμήο: «ηελ θαηάξηηζε εληαίνπ θαλνληζκνχ 

παξνρψλ πγείαο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ 

αξκνδηφηεηαο ΓΓΚΑ, ΟΠΑΓ θαη Οίθνπ Ναχηε.» 
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3.Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ. ν Πξφεδξνο ηνπ Οξγαληζκνχ 

ζπκκεηέρεη ζηε ζχλζεζή ηνπ θαηά ην άξζξν 31 παξ. 2 ηνπ Νφκνπ 3863/2010 

πκβνπιίνπ πληνληζκνχ. 

 

Άπθπο 33-Ένηαξη Νοζοκομείυν Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. ζηο ΔΤ 

1.Οη Τπεξεζίεο Ννζνθνκεηαθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ εληάζζνληαη 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. 

Σν 1ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ–ΔΣΑΜ Αζήλαο, ζην ηζκαλφγιεην Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ 

Ννζνθνκείν Αηηηθήο. 

Σν 2ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ–ΔΣΑΜ Θεζζαινλίθεο, ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο « Αγ. Παχινο». 

Σν Ννζνθνκείν Βξαρείαο Ννζειείαο ΗΚΑ– ΔΣΑΜ, ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ 

« Πνιπθιηληθή». 

Σν νγθνινγηθφ Ννζνθνκείν ΗΚΑ–ΔΣΑΜ Αζήλαο «ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ», 

ζην Αληηθαξθηληθφ – Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Άγηνο άββαο». 

Σν 7ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ–ΔΣΑΜ Αζήλαο ζην Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν 

«Αγία Όιγα – Κσλζηαληνπνχιεην». 

2. Μεηά ηελ έληαμε νη αλσηέξσ Τπεξεζίεο Ννζνθνκεηαθήο Τπνζηήξημεο 

ιεηηνπξγνχλ σο αληίζηνηρα παξαξηήκαηα ησλ αλσηέξσ λνζνθνκείσλ ζηα νπνία 

εληάζζνληαη (θνξείο ππνδνρήο). Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο, ην λνζειεπηηθφ, ην δηνηθεηηθφ, θαζψο θαη ην πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε απηέο, 

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, ζε αληίζηνηρεο θελέο ζέζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο. Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηφηε ην 

σο άλσ πξνζσπηθφ θαηαιακβάλεη ηζάξηζκεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, νη νπνίεο 

ζπζηήλνληαη απηνδηθαίσο γηα ην ζθνπφ απηφ κε ην παξφλ άξζξν ζηνπο θνξείο 

ππνδνρήο θαη θαηαξγνχληαη κε ηελ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, απνρψξεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηνχ απφ ηελ Τπεξεζία. Γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε (άδεηεο, 

απνζπάζεηο, κεηαθηλήζεηο, πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο, ιχζε ππεξεζηαθήο ζρέζεο θ.η.ι.) 

ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, εθαξκφδνληαη κε ηα ηελ θαηά ηα άλσ κεηαθνξά ηνπ ζηνπο 

θνξείο ππνδνρήο, νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ 

απηψλ. Σν ίδην πξνζσπηθφ, κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ, κηζζνδνηείηαη απφ ηνπο θνξείο 
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ππνδνρήο θαη ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο (κηζζνιφγην, 

επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θιπ) ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ 

πξνθχπηνπλ κηθξφηεξεο ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, κεηά ηε 

κεηαθνξά ηνπ, ε ηπρφλ δηαθνξά δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθή κέρξη ηελ θάιπςή ηεο απφ 

νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ λέσλ απνδνρψλ. Σν παξαπάλσ πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα 

δηέπεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ είρε πξηλ απφ ηε 

κεηαθνξά ηνπ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο. 

3. Σν ινηπφ, κφληκν θαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηαηξηθφ θαη 

νδνληηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο παξαπάλσ Τπεξεζίεο Ννζνθνκεηαθήο 

Τπνζηήξημεο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ έληαμε, κεηαθέξεηαη κε νξγαληθή ζέζε, θιάδν θαη 

εηδηθφηεηα ζηνπο θνξείο ππνδνρήο, πνπ αλαιακβάλνπλ ηε κηζζνδνζία ηνπ θαη 

θαηαιακβάλεη ηζάξηζκεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπζηήλνληαη απηνδηθαίσο κε ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο. Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο νξίδεηαη κε Απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Όζνη δελ επηζπκνχλ ηελ έληαμε 

θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθέξνληαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο. 

4. Όιε ε πεξηνπζία (αθίλεηε, θηλεηή, εμνπιηζκφο θιπ) ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ε 

νπνία είρε δηαηεζεί απφ απηφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ησλ Τπεξεζηψλ 

Ννζνθνκεηαθήο Τπνζηήξημεο ηνπ, πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο θαηά θπξηφηεηα ζην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη ρσξίο ηελ θαηάξηηζε νπνηαζδήπνηε ζπκβνιαηνγξαθηθήο ή 

άιιεο πξάμεο. Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη 

ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εθδίδεη 

δηαπηζησηηθή πξάμε, ε νπνία κεηαγξάθεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία ηνπ 

ππνζεθνθπιαθείνπ ή ηνπ θηεκαηνινγίνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαπηζησηηθή 

πξάμε, δχλαηαη λα πεξηέιζεη θαηά θπξηφηεηα θαη θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, κέξνο 

ή ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ησλ εληαζζνκέλσλ Τπεξεζηψλ, ζηνπο νηθείνπο θνξείο 

ππνδνρήο. 

5. πκβάζεηο 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, αιιά φρη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο θαη παξάγνπλ 

κέρξη ηε ιήμε ηνπο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ θνξέσλ ππνδνρήο πνπ 

ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο ζε απηέο. 
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6. Δθθξεκείο δίθεο πνπ αθνξνχλ ηηο εληαζζφκελεο Τπεξεζίεο ζπλερίδνληαη 

απηνδηθαίσο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

 

Κεθάλαιο 3
ο
 

Ρςθμίζειρ ζσεηικά με θάπμακα, θαπμακεία και θαπμακεςηικέρ εηαιπίερ 

 

Άπθπο 34 Καθιέπυζη ποζού επιζηποθήρ από ιδιυηικά θαπμακεία ςπέπ ηυν 

Φοπέυν Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ 

1. Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 

α) «Κιάδνη Τγείαο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (εθεμήο Φ.Κ.Α.)»: νη Κιάδνη 

Τγείαο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

β) «Φαξκαθεία»: νη ηδησηηθνί θνξείο ιηαληθήο πψιεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο θαη ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο αηνκηθά ή ζπιινγηθά.  

γ) «Οθεηιέο θαξκαθείσλ»: ηα πνζά πνπ νθείινπλ νη Φ.Κ.Α. πξνο ηα θαξκαθεία πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαμχ ηνπο ζπκβάζεσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπληαγψλ θαξκάθσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

δ) «Δκπξφζεζκε θαηαβνιή»: Ζ απφδνζε ησλ νθεηιψλ είηε σο πξνθαηαβνιή είηε σο 

εμφθιεζε εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο (Π.Γ. 121/2008 άξζξν 5 παξ. θαη Ν.3172/2003 άξζξν 22 παξ. Β 1), ην 

νπνίν άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε 

θαξκαθείνπ απφ ηελ Φαξκαθεπηηθή Τπεξεζία ηνπ εθάζηνηε Φ.Κ.Α.  

ε) «Αηηνχκελν πνζφ»: ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ππνβάιιεη ην 

θαξκαθείν πξνο ηνλ Φ.Κ.Α., πξηλ απφ ηελ πξνζζήθε ηνπ ΦΠΑ.  

ζη) «Δπηζηξνθή (rebate)»: ην πνζφ πνπ επηζηξέθεηαη απφ ην θαξκαθείν ζε θάζε 

Φ.Κ.Α. κε βάζε θαζνξηζκέλε θιίκαθα.  

2. Καζηεξψλεηαη θιηκαθνχκελν πνζνζηφ επί ησλ νθεηιψλ ησλ θαξκαθείσλ 

ππέξ ησλ Κιάδσλ Τγείαο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο σο επηζηξνθή 
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(rebate), ππφ ηνλ φξν εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο απηψλ ησλ νθεηιψλ. Ζ θιηκάθσζε ηεο 

επηζηξνθήο αθνξά ην χςνο ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ αλά ΦΚΑ θαη αθνινπζεί ηελ 

αθφινπζε πξννδεπηηθή δηαβάζκηζε: 

 

Ύςνο αηηνχκελνπ πνζνχ αλά ΦΚΑ Πξννδεπηηθφ πνζνζηφ επηζηξνθήο επί 

ηνπ χςνπο ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ. 

Μέρξη 2.000€ 0,5% 

2.001€- 5.000€ 1% 

5.001€- 10.000€ 2% 

10.001- 20.000€ 3% 

20.001€- 30.000€ 4% 

30.001€- 40.000€ 6% 

Πάλσ απφ 40.001€ 8% 

 

3. α) Σν πνζφ ηεο επηζηξνθήο πνπ νθείιεη ην θαξκαθείν ζπκςεθίδεηαη κε ην 

πνζφ πνπ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα ν Φ.Κ.Α. ζην θαξκαθείν θαη ππνινγίδεηαη επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ.  

β) Δμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηεο επηζηξνθήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε 

αηηνχκελε δαπάλε γηα ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 

3816/2010.  

γ) Ο εθάζηνηε Φ.Κ.Α., ηνλ κήλα Ηαλνπάξην θάζε έηνπο, ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ην 

ζχλνιν ησλ επηζηξνθψλ ηνπ έηνπο ηνπ θάζε θαξκαθείνπ γηα θνξνινγηθή ρξήζε. 

4. Ζ παξνχζα δηάηαμε ηζρχεη γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ 

Φ.Κ.Α. θαη θαξκαθείσλ. ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξάθνληαη εθεμήο ζα εληάζζεηαη 

ε ζρεηηθή ξχζκηζε.  

5. ηελ παξ. 1ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1132/1981 (ΦΔΚ Α΄ 51) δηαγξάθνληαη νη 

ιέμεηο «αζθαιηζηηθά ηακεία θαη» 

 

Άπθπο 35-Καθοπιζμόρ ποζού έκπηυζηρ ηυν θαπμακεςηικών εηαιπιών ππορ ηοςρ 

Φοπείρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ, ηον Οπγανιζμό Πεπίθαλτηρ Αζθαλιζμένυν 

Γημοζίος και ηα Νοζοκομεία 

 1. Α. α) Γηα θάζε θαξκαθεπηηθφ ηδηνζθεχαζκα πνπ ζπληαγνγξαθείηαη θαη 

απνδεκηψλεηαη απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
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Οξγαληζκνχ Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ (Ο.Π.Α.Γ.) θαη ηνπ Οίθνπ 

Ναχηνπ (εθεμήο Φ.Κ.Α.) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

Ν.3816/2010, ζεζπίδεηαη Σηκή Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (εθεμήο Σ.Κ.Α.) ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηελ Σηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα φπσο απηή νξίδεηαη απφ 

Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε απνκεηνχκελε θαηά 4%. Οη Φ.Κ.Α. θαιχπηνπλ ηε δαπάλε 

ρνξήγεζεο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο Ληαληθήο 

Σηκήο κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο 

πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο Σηκήο παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα θαη ηεο Σηκήο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ζ δαπάλε πνπ αθνξά ην παξαθξαηνχκελν 4% βαξχλεη 

απνθιεηζηηθά ηε θαξκαθνβηνκεραλία ή ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ζεσξείηαη επηζηξνθή (rebate) ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ θαη ησλ θαηφρσλ άδεηαο θπθινθνξίαο πξνο ηνπο Φ.Κ.Α. 

β). Σν πνζφ πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη θάζε εηαηξεία ή θάηνρνο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ ηεο, αθνχ αθαηξεζνχλ νη απεπζείαο εμαγσγέο, νη πσιήζεηο πξνο ηα 

λνζνθνκεία θαη νη παξάιιειεο εμαγσγέο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ζρέζε δεκφζηαο πξνο ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ήηνη 65%- 35%. 

γ) πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ ηζρχεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εθάζηνηε 

Φ.Κ.Α. έρεη εληαρζεί ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο (εθεμήο .Ζ..) 

κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηειεπηαίνπ ή δηαζέηεη άιιν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ζάξσζεο ησλ ζπληαγψλ (scanning). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην πνζφ πνπ 

ππνρξενχηαη λα απνδψζεη θάζε εηαηξεία ή θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο ππνινγίδεηαη 

κέζσ ηνπ .Ζ.. ή ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο αλά Φ.Κ.Α. 

δ)  i) ε πεξίπησζε κε απφδνζεο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο, απηφ παξαθξαηείηαη 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ΚΔΓΔ. ii) Σα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα γηα ηα νπνία δελ 

απνδφζεθε ην πνζφ ηεο επηζηξνθήο αθαηξνχληαη απηφκαηα απφ ηνλ Καηάινγν 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ ηδηνζθεπαζκάησλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3816/2010. 

iii) Οη εηαηξείεο δηθαηνχληαη βεβαίσζεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο γηα 

θνξνινγηθή ρξήζε. 

ε) Με Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Οηθνλνκηθψλ 

θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δξγαζίαο ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία 

απφδνζεο ηνπ πνζνχ έθπησζεο απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ηνπο θαηφρνπο 

άδεηαο θπθινθνξίαο πξνο ηνπο Φ.Κ.Α. θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά 
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ζέκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4 ηνπ παξφληνο. Ζ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 

35 ηνπ λ.3697/2008 θαηαξγείηαη ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ Καηαιφγνπ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3816/2010 . 

 

Β. Καζηεξψλεηαη πνζφ επηζηξνθήο (rebate) γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ή 

ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηα λνζνθνκεία 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ απηψλ, 

ζην Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν, ζην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, θαζψο θαη 

ζε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ δεκνζίνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη 

ζην 5% επί ηεο Ννζνθνκεηαθήο Σηκήο φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Αγνξαλνκηθή 

Γηάηαμε. Σν πνζφ ηεο επηζηξνθήο ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηηκνινγίνπ αγνξάο θαη 

ζπκςεθίδεηαη κε ηηο νθεηιέο ηνπ λνζνθνκείνπ πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ή ηνπο 

θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Δμαηξνχληαη ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ ζα εληαρζνχλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία εθφζνλ ε 

ηηκή κε ηελ νπνία ζα θαηαθπξσζνχλ ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε επηζηξνθή επί ηεο Ννζνθνκεηαθήο Σηκήο.  

 

Άπθπο 36- Δθημεπία θαπμακείυν 

. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1963/1991 ηξνπνπνηείηαη 

σο εμήο: «Σα άββαηα, ηα θαξκαθεία παξακέλνπλ αλνηρηά απφ ηηο 8:00 έσο ηηο 

14:30». 

 

Άπθπο 37-Ππομήθειερ θαπμάκυν από ηιρ Μονάδερ Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ και 

ΝΠΓΓ 

1. Οη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηα ΝΠΓΓ πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη επνπηεχνληαη 

θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξνχλ λα 

πξνκεζεχνληαη θάξκαθα γηα ηνπο πεξηζαιπφκελνπο ζε απηά απφ ηα Ννζνθνκεία ηνπ 

ΔΤ ή απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζηε λνζνθνκεηαθή ηηκή.  

2. Ο έιεγρνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ θαξκάθσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξηκειή 

επηηξνπή, ε νπνία ζα ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τ.Π.Δ πνπ 

ππάγνληαη νη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή εδξεχνπλ ηα επνπηεπφκελα ΝΠΓΓ. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαζνξίδνληαη φιεο νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 
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παξνχζαο δηάηαμεο θαη ηδίσο ηε δηαδηθαζία, ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο θαη άιια 

εηδηθφηεξα ζέκαηα. 

 

 

Άπθπο 38 Καθοπιζμόρ ποζοζηού κέπδοςρ θαπμακεμπόπυν 

Γηα ηνπο θαξκαθέκπνξνπο, ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο θαζνξίδεηαη ζε 5,4% θαη 

ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο ηηκήο ηνπ παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

πξντφληνο.  

 

Άπθπο 39- Μεηαθοπά Σμήμαηορ Σιμών Φαπμάκυν και Δπιηποπήρ Σιμών 

Φαπμάκυν ζηο Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ 

1. ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηαθέξεηαη θαη 

ππάγεηαη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ, ηεο 

Γηεχζπλζεο Σηκψλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Φαξκάθσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

2. Σν Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ εληάζζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Φαξκάθσλ θαη 

Φαξκαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 95/2000 (ΦΔΚ Α 76) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε (δ) σο 

αθνινχζσο: «Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ». ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ ίδηνπ Π.Γ. πξνζηίζεηαη θξάζε σο εμήο: «δ. Σκήκα (Τβδ) Σηκψλ Φαξκάθσλ. 

αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 397/1988 (ΦΔΚ Α-185) άξζξν 8 

παξ. 2 εδάθην γ). 

3. Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ παξαπάλσ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ζπζηήλνληαη 

νη αλαγθαίεο νξγαληθέο ζέζεηο κνλίκσλ θαη επί ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ ππαιιήισλ, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ήδε ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 

95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» ή απφ 

απνζπάζεηο ή κεηαηάμεηο ή κεηαθνξέο ππαιιήισλ αλαιφγσλ πξνζφλησλ απφ ην 

Γεκφζην, ηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα, Ν.Π.Γ.Γ. θνθ. Σνπ Σκήκαηνο Σηκψλ 

Φαξκάθσλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο θαξκαθνπνηφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Φαξκαθνπνηψλ. Σν 

Σκήκα ζηειερψλεηαη απφ ηξεηο (3) ππαιιήινπο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ηξεηο (3) 

ππαιιήινπο ΠΔ Οηθνλνκηθνχ θαη ηξεηο (3) ππαιιήινπο ΠΔ Φαξκαθνπνηψλ. 
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4. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαζνξίδεηαη θάζε επηκέξνπο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ. 

5. Ζ παξ. 3) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 96/1973, φπσο ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ζπγθξνηείηαη ελδεθακειήο Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθσλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο 

πνπ απνηειείηαη απφ : 

Έλα (1) κέινο πνπ νξίδεηαη σο Πξφεδξνο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο. 

Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ ΔΟΦ πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηνχ. 

Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Παλειιελίνπ Φαξκαθεπηηθφ χιινγν ΠΦ πνπ νξίδεηαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηνχ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη 

Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηηθψλ θνξέσλ παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

Υξέε γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

6. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ηηκέο πψιεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αξκνδηφηεηαο ΔΟΦ ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 β΄ 

έσο 2 ζ΄ ηνπ λφκνπ 1316/1983 (ΦΔΚ Α΄ 3) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη . 

7. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ 1-4-2011. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε 

ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ε Δπηηξνπή Σηκψλ πνπ πθίζηαηαη 

θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ. 

 

Άπθπο 40 

1. Όιεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο, πξντφλησλ 

αξκνδηφηεηαο ΔΟΦ ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 β΄ έσο 2 ζ΄ ηνπ λφκνπ 1316/1983 (ΦΔΚ Α΄ 3) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηδίσο ηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο απηψλ, ν 
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θαζνξηζκφο ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο παξαζθεπαζηψλ, ζπζθεπαζηψλ, εηζαγσγέσλ, 

θαξκαθέκπνξσλ θαη θαξκαθνπνηψλ θαη φιεο νη άιιεο πηπρέο ηεο θαξκαθεπηηθήο 

πνιηηηθήο, κεηαθέξνληαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο απφ 1-

4-2011.  

2. Κάζε αληίζεηε γεληθή θαη εηδηθή δηάηαμε θαηαξγείηαη. 

 

 

Κεθάλαιο 4
ο
 

Ρςθμίζειρ Ηδιυηικών Κλινικών 

 

Άπθπο 41 

1. Δπηηξέπεηαη ε επέθηαζε ησλ Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ, κε αλαζεψξεζε ηεο 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

αξρηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαηά ηα εμήο πνζνζηά: 

α) θαηά πνζνζηφ κέρξη 25% γηα θιηληθή δπλακηθφηεηαο απφ 15 έσο θαη 50 θιηλψλ,  

β) θαηά πνζνζηφ κέρξη 20% γηα θιηληθή δπλακηθφηεηαο απφ 51 έσο θαη 100 θιηλψλ,  

γ) θαηά πνζνζηφ κέρξη 15% γηα θιηληθή δπλακηθφηεηαο απφ 101 έσο θαη 150 θιηλψλ,  

δ) θαηά πνζνζηφ κέρξη 10% γηα θιηληθή δπλακηθφηεηαο απφ 151 θαη άλσ θιηλψλ.  

 Σν δηθαίσκα επέθηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ κπνξεί λα αζθεζεί κία 

κφλν θνξά, εθφζνλ δελ έρεη ήδε αζθεζεί θαηά ην παξειζφλ. Δάλ ην δηθαίσκα 

επέθηαζεο έρεη αζθεζεί θαηά ην παξειζφλ ηφηε κπνξεί λα αζθεζεί κία αθφκα θνξά 

θαηά ην ήκηζπ ησλ αλσηέξσ πνζνζηψλ.» 

  2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κε ηελ αηηνχκελε επέθηαζε πξνζαπμάλεηαη 

ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θιηλψλ θαηά πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ηα άλσζελ νξηδφκελα, 

επηηξέπεηαη αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κιηληθήο κφλν 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

517/1991, επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο. 

3. ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.235/2000, κε 

ηξνπνπνίεζε ηεο αλαζεσξεκέλεο άδεηαο ηνπο, επηηξέπεηαη: 

α) Δπέθηαζε αληηθεηκέλνπ ηνπο (δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ θαη εηδηθψλ κνλάδσλ) κε 

αλαθαηαλνκή ησλ θιηλψλ ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πιεξνχληαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ δηαηάγκαηνο (δειαδή εμνπιηζκφο, 

πξνζσπηθφ θαη κεηξηθά ζηνηρεία) επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο. 
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β) Ζ αλάπηπμε εξγαζηεξηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απαηηείηαη θηηξηαθή 

επέθηαζε πνπ λα ππεξβαίλεη ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. 

γ) Ζ κείσζε ησλ θιηλψλ θαζψο θαη ε κεηαηξνπή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. 

Οπνηαδήπνηε επέθηαζε πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ σο άλσ δηάηαμε ζα 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 517/1991 επί ηνπ ζπλφινπ ηεο Ηδησηηθήο 

Κιηληθήο. 

4. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 235/2000 (ΦΔΚ 199 Α΄) 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Με αίηεζε ησλ δηθαηνχρσλ επηηξέπεηαη ε κεηαζηέγαζε ησλ 

Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ Γήκσλ πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο, κε 

ηελ ρνξήγεζε λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 247/1991, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ είρε ρνξεγεζεί ε αξρηθή άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

θιηληθήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.». 

5. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ. 247/1991 (ΦΔΚ 93 Α΄) 

επαλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: «α) Ο έιεγρνο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο είλαη ππνρξεσηηθφο, ηαθηηθά κελ κία θνξά ην ρξφλν ηνπιάρηζηνλ, έθηαθηα 

δε φηαλ εηδηθνί ιφγνη ην επηβάιινπλ. 

β) Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο, κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ Πξαθηηθνχ Διέγρνπ ηεο 

παξαπάλσ Δπηηξνπήο, εθδίδνπλ Βεβαίσζε Καιήο Λεηηνπξγίαο ηεο Ηδησηηθήο 

Κιηληθήο, ε νπνία ηζρχεη γηα ηξία (3) ρξφληα. 

γ) Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ηξηεηνχο ηζρχνο ηεο Βεβαίσζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο, 

εμαθνινπζεί λα δηελεξγείηαη ν εηήζηνο έιεγρνο, απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ θαη ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Τγείαο 

απφ απηέο, ε Βεβαίσζε Καιήο ιεηηνπξγίαο αλαθαιείηαη θαη παχεη λα ηζρχεη». 

 

 

Κεθάλαιο 5o 

Οικογενειακά επιδόμαηα ζε πολύηεκνερ και ηπίηεκνερ οικογένειερ 

 

Άπθπο 42: Οικογένειερ με ηπία ηέκνα 

1. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.1892/1990 (ΦΔΚ 

Α΄101) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «ηε κεηέξα πνπ απνθηά ηξίην παηδί 

θαηαβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ έθηνπ (6
νπ

) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ 
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επίδνκα χςνπο εθαηφλ εβδνκήληα επηά (177) επξψ, εθφζνλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) 

επξψ θαη νη δηθαηνχρνη έρνπλ κφληκε θαη ζπλερή 10εηή παξακνλή ζηελ Διιάδα. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα ηερληθά ζέκαηα δηαδηθαζίαο, ηδίσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.» 

2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 6 Ν.3631/2008 (ΦΔΚ Α΄6) αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: «ηελ κεηέξα πνπ έρεη ή απνθηά ηξία δψληα ηέθλα ρνξεγείηαη κεληαίν 

επίδνκα γηα θάζε άγακν παηδί ηεο θάησ ησλ 23 εηψλ, ην νπνίν ηζνχηαη γηα θάζε παηδί, 

κε ην επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη θάζε θνξά γηα θάζε παηδί πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 

θαη θαζνξίδεηαη απφ 1-1-2011 θαη εθεμήο ζην πνζφ ησλ ζαξάληα ηεζζάξσλ (44) 

επξψ. Αλ γηα έλα παηδί ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

επηδφκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.1892/1990 (ΦΔΚ Α΄101), 

θαηαβάιιεηαη γηα ην παηδί απηφ ην κεγαιχηεξν επίδνκα εθ ησλ δχν. Σν επίδνκα ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαηαβάιιεηαη εθφζνλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ 

δηθαηνχρσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ. Ζ 

θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαθφπηεηαη, ηελ 1
ε
 ηνπ επφκελνπ 

έηνπο θαηά ην νπνίν ην επηδνηνχκελν άγακν ηέθλν ζπκπιεξψλεη ην 23
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ. ε θακία πεξίπησζε ην επίδνκα δελ κεηαηξέπεηαη ζε ηζφβηα ζχληαμε ηνπ 

δηθαηνχρνπ. Σα ηέθλα, ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ιήςεο ηνπ παξαπάλσ επηδφκαηνο, είλαη ηα ηέθλα πνπ απνθηψληαη απφ 

ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο, ηα λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα θαζψο 

θαη ηα γελλεζέληα εθηφο γάκνπ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ππαίηηαο 

εγθαηάιεηςεο ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο ζπγθαηνίθεζεο ή 

δηαδπγίνπ, ε παξνρή θαηαβάιιεηαη ζε φπνηνλ έρεη ηελ θχξηα ή απνθιεηζηηθή επζχλε 

δηαηξνθήο ησλ ηέθλσλ θαη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηερληθά 

ζέκαηα δηαδηθαζίαο, ηδίσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο». 

3. ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 Ν.3631/2008 (ΦΔΚ Α΄6), ζην 

ηέινο πξνζηίζεληαη νη θξάζεηο: «θαη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ 

δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηερληθά 
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ζέκαηα δηαδηθαζίαο, ηδίσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.» 

 4. ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 Ν.3631/2008 (ΦΔΚ Α΄6), 

ζην ηέινο πξνζηίζεηαη εδάθηα σο εμήο: «Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ απαηηείηαη ην εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα 

ρηιηάδσλ (40.000) επξψ θαη έρνπλ κφληκε θαη ζπλερή 10εηή παξακνλή ζηελ Διιάδα. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη 

εηδηθφηεξα ηερληθά ζέκαηα δηαδηθαζίαο, ηδίσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.» 

5. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 Ν.3631/2008 (ΦΔΚ Α΄6), 

ηίζεηαη θφκκα θαη πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

παξφληνο».  

6. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3454/2006 (ΦΔΚ Α΄75) πξνζηίζεληαη εδάθηα 

σο εμήο: «Οη παξνρέο θαηαβάιινληαη, εθφζνλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ 

δηθαηνχρσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ θαη νη 

δηθαηνχρνη έρνπλ κφληκε θαη ζπλερή 10εηή παξακνλή ζηελ Διιάδα. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηερληθά 

ζέκαηα δηαδηθαζίαο, ηδίσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.» 

 7. Σν χςνο ησλ επηδνκάησλ θαζψο θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Άπθπο 43: Πολύηεκνερ οικογένειερ 

1. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.1892/1990 (ΦΔΚ Α΄ 101) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «νπο πνιχηεθλνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 ηνπ Ν.1910/1944 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.2459/1997, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

θαηαβάιιεηαη κεληαίν επίδνκα πνζνχ ζαξάληα ηεζζάξσλ (44) επξψ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ λα κελ ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ θαη λα έρνπλ κφληκε θαη ζπλερή 10εηή 

παξακνλή ζηελ Διιάδα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
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Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηερληθά ζέκαηα δηαδηθαζίαο, ηδίσο ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο». 

 2. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.1892/1990 (ΦΔΚ Α΄ 101) φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηελ κεηέξα πνπ δελ δηθαηνχηαη 

πιένλ ην επίδνκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ρνξεγείηαη ηζφβηα ζχληαμε πνζνχ 

εθαηφλ δχν (102) επξψ. Σελ αλσηέξσ ζχληαμε δηθαηνχληαη επίζεο θαη φζεο κεηέξεο 

δελ ζεσξνχληαη πνιχηεθλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν.1910/1944 (ΦΔΚ Α΄229), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

λα έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ή λα είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο πξφζθπγεο θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη δηθαηνχρνη λα έρνπλ κφληκε θαη ζπλερή 10εηή παξακνλή ζηελ 

Διιάδα θαη λα είραλ ή λα έρνπλ ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ ζηε δσή ηέθλα. Γηα ηελ 

ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ ζχληαμεο απαηηείηαη ππνβνιή ζρεηηθήο αηηήζεσο απφ ηελ 

ελδηαθεξφκελε κεηέξα θαη πηζηνπνηεηηθφ δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο αξρήο πεξί ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απηήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηερληθά ζέκαηα δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο» 

 3. ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, απφ 1-1-2011 θαη εθεμήο, γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα ηξίηνπ παηδηνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 63 

ηνπ Ν.1892/1990 δελ ζα θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα παηδηνχ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.1892/1990. 

4. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.2459/1997 (ΦΔΚ Α΄17) 

πξνζηίζεληαη εδάθηα σο αθνινχζσο: «Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ αλαγλσξίδεηαη ζηηο 

αλσηέξσ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, εθφζνλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ 

δηθαηνχρσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ θαη νη 

δηθαηνχρνη έρνπλ κφληκε θαη ζπλερή 10εηή παξακνλή ζηελ Διιάδα. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηερληθά 

ζέκαηα δηαδηθαζίαο, ηδίσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.»  

5. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.2459/1997 (ΦΔΚ Α΄17) 

πξνζηίζεληαη εδάθηα σο αθνινχζσο: «Σα επηδφκαηα παξέρνληαη ζηηο αλσηέξσ 

θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, εθφζνλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) επξψ θαη νη δηθαηνχρνη έρνπλ 
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κφληκε θαη ζπλερή 10εηή παξακνλή ζηελ Διιάδα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηερληθά ζέκαηα 

δηαδηθαζίαο, ηδίσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.»  

6. Σν χςνο ησλ επηδνκάησλ θαζψο θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ εηζνδεκάησλ ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δχλαληαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Άπθπο 44:Καηαπγούμενερ διαηάξειρ 

Καηαξγνχληαη νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: Οη παξάγξαθνη 1, 3, 4, 7 ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ Ν.2459/1997 (ΦΔΚ Α΄17), νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.2163/1993 (ΦΔΚ Α΄125), ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.1892/1990 (ΦΔΚ 

Α 101), ε δηάηαμε ηεο ηνπ άξζξνπ 50 Ν.2972/2001 (ΦΔΚ Α΄291), 

 

 

Κεθάλαιο 6o 

Γιαηάξειρ Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ 

 

Άπθπο 45: Λειηοςπγικέρ ανάγκερ Κ.Δ.Α.Σ 

Οη επηρνξεγήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Κέληξνπ 

Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (Κ.Δ.Α.Σ.) Ν.Π.Γ.Γ. θαηαβάιινληαη απφ 

1-1-2011 απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ζα βαξχλνπλ ηνλ Φ.220 ΚΑΔ 2339 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ 

πξνβιεπφκελε δαπάλε ζα θαιπθζεί κε κεηαθνξά ηνπ πνζνχ πνπ έρεη εγθξηζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αζελψλ (ηνκέαο Νφηηνο) γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Κ.Δ.Α.Σ., απμάλνληαο ηνλ Φ.220 ΚΑΔ 2339 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Άπθπο 46: Δπικοςπικό πποζυπικό ζε ΝΠΓΓ άμεζα εποπηεςόμενα από ηο 

Τποςπγείο Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ. 

 1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 10 Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄81) πξνζηίζεηαη λέα 

παξάγξαθνο σο εμήο: 
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«Γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ΝΠΓΓ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ηδίσο ΔΚΚΑ, ΚΔΑΣ,ΔΗΚ, ΗΑΑ) 

επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ. ηελ νηθεία δηεχζπλζε 

πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ ΝΠΓΓ θαηαξηίδνληαη θαηάινγνη επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαηά θιάδν, γηα ηνπο θιάδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαη επηπιένλ ηνπ θιάδνπ ΓΔ Κνηλσληθψλ Φξνληηζηψλ ή Δπηκειεηψλ 

Πξφλνηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. Αξκφδηα γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαιφγσλ 

είλαη ηξηκειήο Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, ηνλ Αληηπξφεδξν 

ηνπ Γ θαη ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ νηθείνπ ΝΠΓΓ. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν ησλ έμη κελψλ θαη κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο θαη νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε 

πνπ ζπλάπηεη κε ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν ζα απαζρνιεζεί. Ζ πξφζιεςε επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ ΝΠΓΓ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Γηα ηηο πξνζιήςεηο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ δελ 

απαηηείηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

ΠΤ 55/1998 (ΦΔΚ 252 Α΄). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο». 

 2. Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ Α΄81/2005) 

θαηαξγείηαη. 

 

Άπθπο 47 

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 2072/1992 (ΦΔΚ Α 125/1992) φπσο έρεη 

αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 22 ηνπ λ.3329/2005 (ΦΔΚ Α’ 81), πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 5 σο εμήο: 

«5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ 

λνζειίνπ-ηξνθείνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία απφ ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο». 
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Άπθπο 48 

 ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 11 Ν.3833/2010 (ΦΔΚ Α΄40), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20 παξ. 2 

ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ Α΄129) κεηά ηε ιέμε ηνμηθνκαλψλ πξνζηίζεηαη ε εμήο 

θξάζε: «θαη πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσπηθφ ζηειέρσζεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη 

θιάδσλ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ΝΠΓΓ πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη επνπηεχνληαη 

θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο».  

 

Άπθπο 49 

1. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 18 ηνπ λ. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄81) 

πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη λα ζπζηήλνληαη λέεο ζέζεηο εθφζνλ δηεπξχλνληαη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο».  

 2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 

Α 81) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε 

πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδεηαη 

ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Γ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο, νη πφξνη, ζπζηήλνληαη θαη θαηαλέκνληαη νη ζέζεηο θαη θαζνξίδνληαη ηα 

πξνζφληα πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ νξγαληζκφ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.» 

 

Άπθπο 50 

ηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ζηα ΝΠΓΓ πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη επνπηεχνληαη 

θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, επηηξέπεηαη, ε 

κεηαηξνπή θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θιάδνπ ζε δηαθνξεηηθφ θιάδν ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο ζην ίδην Ν.Π.Γ.Γ. ή ε κεηαθνξά θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηνλ ίδην ή 

δηαθνξεηηθφ θιάδν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο σο νξγαληθέο ζέζεηο απφ έλα Ν.Π.Γ.Γ. ζε 

άιιν Ν.Π.Γ.Γ. εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη επηπξφζζεηε δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ 

κεηαηξνπή ή ε κεηαθνξά θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, δηελεξγείηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Γ.. ηνπ Φνξέα απφ ηνλ νπνίνλ κεηαηξέπνληαη ή κεηαθέξνληαη νη θελέο νξγαληθέο 

ζέζεηο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 
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Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο». 

 

Άπθπο 51 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ρσξίο 

γλψκε ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο, επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε 

πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

ΝΠΓΓ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

θαη επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη αληίζηξνθα γηα θάιπςε επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηξείο κήλεο, ην νπνίν κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα κία αθφκα 

θνξά γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 

 

Κεθάλαιο 7
ο 

Αναδιάπθπυζη Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Γημόζιαρ Τγείαρ και Μεηονομαζίερ 

Γενικών Γιεςθύνζευν ΤΤΚΑ 

 

Άπθπο 52- Αναδιάπθπυζη ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Γημόζιαρ Τγείαρ  

1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α΄ 176) ηξνπνπνηείηαη σο 

πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο, ε νπνία εθεμήο 

θαιείηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο.  

2. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ αξζξ. 13 ηνπ Ν. 3370/2005 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ Α΄ 129) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3.. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

παξαθάησ Γηεπζχλζεηο : 

α. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο 

β. Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο 

γ. Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη πλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 

δ. Γηεχζπλζε ηνκαηηθήο Τγείαο  

ε.. Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο 

ζη. Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ 

δ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ Αηφκσλ κε Αλαπεξία 
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ε. Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο» 

ζ. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ». 

3. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ (α) και (β) 

θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο».  

4. πκπιεξψλεηαη ην άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. β) ηνπ Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α΄) κε 

ην νπνίν ζπζηήζεθε ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο ην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο 

Δξγαζίαο σο εμήο: «ην ηκήκα Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο πξνΐζηαηαη ηαηξφο ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ ηαηξψλ εηδηθνηήησλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο».  

5. Οη αξκνδηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο ησλ ππνινίπσλ Γηεπζχλζεσλ γ 

έσο ζ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη νη αθφινπζεο: 

(γ) Ζ Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη πλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ε νπνία είρε ζπζηαζεί σο «Γηεχζπλζε πληνληζκνχ 

θαη πλεξγαζίαο κε Πεξηθέξεηεο θαη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο» κε ην άξζξν 

13 ηνπ Ν.3370/2005, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα: 

I. Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Δπνπηείαο, Αμηνιφγεζεο θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

· ην ζρεδηαζκφ, ηε ράξαμε πξνηεξαηνηήησλ, ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

δηακνξθνχκελεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ ζπλερή πξναγσγή θαη βειηίσζε 

ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

· ηε ζπλεξγαζία, ζπληνληζκφ θαη ππνζηήξημε ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα Γεκφζηαο 

Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

ππνπξγείνπ αξκνδηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ. 

· ηε ζηαζεξή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο 

· ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

· ηελ ππνζηήξημε πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 
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· ηελ εηζήγεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ηε 

ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ Λεηηνπξγψλ Γεκφζηαο Τγείαο  

· ηελ παξαθνινχζεζε δηεζλψλ εμειίμεσλ 

· ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ/ζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

ΗΗ. Σκήκα Υάξηε Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ην νπνίν ζπζηήζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003 (ΦΔΚ 197/Α΄/6.8.2003) θαη έρεη 

ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη νη 

νπνίεο επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ. 

ΗΗΗ. Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο κε ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

· ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ Γνκψλ 

Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη γηα 

ηε ζηειέρσζε απηψλ κε Λεηηνπξγνχο Γεκφζηαο Τγείαο, Δκπεηξνγλψκνλεο 

Γεκφζηαο Τγείαο θαη άιιν πξνζσπηθφ. 

· ηελ επεμεξγαζία ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο θαη νδεγηψλ γηα ηελ πξφζιεςε 

θαη ππεξεζηαθή εμέιημε γηαηξψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ Γεκφζηαο Τγείαο 

· ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππεξεζηψλ θαη 

θνξέσλ Γεκφζηαο Τγείαο 

· ηε δηακφξθσζε θαη ζπγθεληξσηηθή αμηνιφγεζε δεηθηψλ επίδνζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Τγείαο 

· ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε αλαγθψλ γηα εθπαίδεπζε θαη ζπλερή 

θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ Γεκφζηαο Τγείαο 

 

Σεο Γηεχζπλζεο πληνληζκνχ θαη πλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαζψο θαη ησλ ηκεκάησλ απηήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο 

ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο ΔΤ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ ή 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε πηπρίν Ννκηθήο ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ. Σα 

Σκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ηαηξνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο 

Τγείαο ΔΤ ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (3), θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ 

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (3), ΠΔ ηαηηζηηθήο (3), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (3),ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (2), 



 

 

56 

ΣΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο (3), ΣΔ Δπηζθεπηψλ Τγείαο (3), ΣΔ Γηνηθεηηθνχ (3), 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο (2), θαη ΤΔ Δπηκειεηψλ (1). 

 

(δ) Ζ Γηεχζπλζε ηνκαηηθήο Τγείαο, ε νπνία ζπζηήζεθε κε ην Ν. 3370/2005, άξζξν 

13, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα: 

I. Σκήκα πξναγσγήο ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο θαη Οδνληηαηξηθψλ Φνξέσλ, κε ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

· ηε δηακφξθσζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε ηνκαηηθή Τγεία, βάζεη ηεο 

ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο 

ζηνκαηηθήο πγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή ηνκαηηθήο Τγείαο 

θαη ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Φνξείο. 

· ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο ζηνκαηηθήο πγείαο γηα ηελ πξναγσγή, αγσγή θαη 

πξφιεςε ζηνκαηηθήο πγείαο, 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. 

· ηε γλσκνδφηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαγλψξηζεο 

νδνληηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ θαη ηεο άζθεζεο απηψλ ζηα 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζε ηξίηεο ρψξεο, θαη γεληθφηεξα γηα φ,ηη αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ηνπ νδνληηαηξηθνχ δπλακηθνχ. 

II. Σκήκα δεκφζηαο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

· ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Δ..Τ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή ηνκαηηθήο Τγείαο. 

· ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξερνκέλσλ νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Δ..Τ. 

· ην ζπληνληζκφ, εθζπγρξνληζκφ, ζηαζεξή θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε 

θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ησλ Οδνληηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ..Τ. βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

· ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

Οδνληηαηξηθψλ Γνκψλ, γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία Δηδηθψλ Οδνληηαηξηθψλ 

Κέληξσλ, θαζψο θαη γηα ηε ζηειέρσζε απηψλ κε νδνληηαηξηθφ θαη άιιν 

πξνζσπηθφ.  
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· ηελ εηζήγεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ηε 

ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνκαηηθήο πγείαο ηνπ Δ..Τ. 

· ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο 

Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ή άιισλ Φνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ 

εηδίθεπζε νδνληηάηξσλ. 

· ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οδνληηαηξηθνχο Φνξείο άιισλ Τπνπξγείσλ (Τπ. 

Δξγαζίαο, Τπ. Παηδείαο θιπ) γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δεκηνπξγία εληαίνπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Οδνληηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ.  

Σεο Γηεχζπλζεο ηνκαηηθήο Τγείαο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηνπ θιάδνπ 

ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο ΔΤ κε βαζκφ Γηεπζπληή. Σσλ Σκεκάησλ πξνΐζηαηαη 

ππάιιεινο νδνληίαηξνο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο ΔΤ. Σα Σκήκαηα 

ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο νδνληηάηξνπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο 

Τγείαο ΔΤ (4), θαζψο θαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΣΔ Δπηζθεπηψλ Τγείαο (2), 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΣΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο 

(1), ΠΔ Παηδαγσγηθνχ (1), ΣΔ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (1), ΣΔ Πιεξνθνξηθήο (1), θαη 

ΤΔ Δπηκειεηψλ (1). 

 

(ε) Ζ Γηεχζπλζε Γηαηξνθήο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα: 

Η. Σκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ θαη 

επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνλ ΔΦΔΣ. 

 ηε δεκηνπξγία ηαθηηθψλ ζηαηηζηηθψλ εθζέζεσλ κε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαηξνθή θαη ηα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή (π.ρ. δεδνκέλα 

επηπνιαζκνχ παρπζαξθίαο, ζαθραξψδε δηαβήηε θιπ) βαζηζκέλσλ ζε 

απνηειέζκαηα έγθπξσλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ 

 ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαηξνθή θαη ηα ζρεηηδφκελα 

κε απηή λνζήκαηα ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε 

 ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη πλεξγαζίαο κε 

ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ηνλ ΔΦΔΣ θαζψο θαη 

ηελ θάζεηε ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο. 

 ηε ζπλεξγαζία κε Κέληξα Τγείαο θαη εηδηθά ηκήκαηα λνζνθνκείσλ. 
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II.Σκήκα Δζληθήο Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο, κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη δηακφξθσζε εζληθήο δηαηξνθηθήο πνιηηηθήο κε θχξην 

άμνλα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν. 

 ηε δηακφξθσζε αξρψλ, θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ ζσζηήο δηαηξνθήο ηνπ 

πιεζπζκνχ κε βάζε ηα δεκνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ, φπσο έρνπλ 

εθηηκεζεί απφ ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ θαη ηε ζχληαμε 

δηαηξνθηθψλ νδεγηψλ. 

 ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ επηζηεκνληθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ δηαηξνθήο ηνπ Δ..Τ. ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο 

 ηε ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα 

ηνλ νξηζκφ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΦΔΣ. 

 ηελ εθπφλεζε λέσλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα 

δηαηξνθήο θαη ελζσκάησζε Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ καο Γίθαην 

IIΗ. Σκήκα Γξάζεσλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

 ηε δηακφξθσζε δηαηξνθηθψλ ζρεκάησλ γηα βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη 

ζρνιεία πνπ παξέρνπλ ζίηηζε.  

 ηε δηακφξθσζε ζπζηάζεσλ γηα ηα ηξφθηκα πνπ παξέρνληαη ζηα ζρνιηθά 

θπιηθεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο θαη ηνλ ΔΦΔΣ. 

 ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ αξρψλ γηα ηελ θιηληθή δηαηξνθή (νξηζκφο 

πνζνηνινγίσλ γηα ηα λνζνθνκεία) θαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ δηαηξνθήο θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

δηαηξνθήο, ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε 

αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο 

 ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

επεμεξγαζία πξνγξακκάησλ παξνρήο βνήζεηαο δηαηξνθήο ζε πεξηπηψζεηο 

εθηάθησλ αλαγθψλ 

 ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηε Γ/λζε Αγσγήο Τγείαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα 

δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Γηαηξνθήο. 

 ην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε, ηελ επνπηεία θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ 
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πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο. 

 ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε νξγαλσκέλεο θακπάληεο 

πιεξνθφξεζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηνλ ΔΦΔΣ. 

 ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ηαηξείσλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο Παρπζαξθίαο ζην ΔΤ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε 

Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο. 

 ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

δηαηηνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

Σεο Γηεχζπλζεο Γηαηξνθήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ 

Γεκφζηαο Τγείαο ΔΤ κε βαζκφ Γηεπζπληή ή ΠΔ Γηαηηνιφγσλ. Σσλ Σκεκάησλ 

πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηαηξφο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο ΔΤ ή ΠΔ 

Γηαηηνιφγσλ. Σν Σκήκα Έξεπλαο θαη Γηαηξνθηθψλ Μειεηψλ ζηειερψλεηαη απφ 

ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο ΔΤ (1), ΠΔ ηαηηζηηθήο (1) ή 

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Γηαηηνιφγσλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΠΔ Υεκηθνχ (1) 

θαη ΣΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο (2) θαη ΤΔ Δπηκειεηψλ (1). Σν Σκήκα Δζληθήο 

Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ 

Γεκφζηαο Τγείαο Δ..Τ-Ηαηξφ (1)., ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ-Παηδίαηξν κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ παηδηθή παρπζαξθία (1), ΠΔ Βηνιφγσλ (1), ΠΔ Δπηζθεπηψλ Τγείαο 

(1), ΠΔ Φπρνιφγσλ (1), ΠΔ ηαηηζηηθψλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΣΔ Δπνπηψλ 

Γεκφζηαο Τγείαο (2). Σν Σκήκα Γξάζεσλ θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

δηαηξνθήο ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο 

Δ..Τ-Ηαηξφ (1)., ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ-Παηδίαηξν κε εμεηδίθεπζε ζηελ παηδηθή 

παρπζαξθία (1), ΠΔ Φπρνιφγσλ (1), ΠΔ Γηαηηνιφγσλ (1), ΠΔ Δπηζθεπηψλ Τγείαο 

(1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (1), ΣΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο (2) θαη ΣΔ Γηαηηνιφγσλ (1).  

 

(ζη) Ζ Γηεχζπλζε Δμαξηήζεσλ, ζπζηήζεθε κε ην λ.3868/2010 άξζξν 17 παξ. 1 θαη 

έρεη σο απνζηνιή 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 ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ην 

δηαδίθηπν θαη νη δηαηξνθηθέο εμαξηήζεηο.  
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Ζ Γηεχζπλζε εμαξηήζεσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα: 

I. Σκήκα Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο 

ηεο Δμάξηεζεο, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 

 ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τπνθαηαζηάησλ, Αληηκεηψπηζεο 

ηεο Κξίζεο, Γηπιήο Γηάγλσζεο ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη ζε ηδησηηθέο 

Κιηληθέο. 

 ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαη Ηδησηηθψλ 

Κιηληθψλ ζε φηη αθνξά ηηο Μνλάδεο Αληηκεηψπηζεο ησλ Δμαξηήζεσλ, πνπ 

αλαπηχζζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Έληαμεο γηα ηνπο πξψελ ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

 ηε ζπκκεηνρή κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ 

έθδνζε απφ θνηλνχ απνθάζεσλ έγθξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνχλ εμαξηεκέλα άηνκα . 

 ηε κειέηε, αλάπηπμε, αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηα λαξθσηηθά. 

 ηε ζπλεξγαζία κε Γηεζλείο θαη Κνηλνηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη Φνξείο, θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα λαξθσηηθά. 

 ηελ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Ννκνζεζίαο θαη 

ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο 

ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ 

θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

 ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ, θηλήηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία ή Φνξείο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο. 

 ηελ επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ ησλ 

Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. 

 ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Απεμάξηεζεο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Δ.Κ. 
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II. Σν Σκήκα Αληηκεηψπηζεο Αιθννιηζκνχ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3868/2010 

κεηνλνκάδεηαη θαη θαιείηαη εθεμήο «Σκήκα Αληηκεηψπηζεο ηνπ Καπλίζκαηνο θαη 

ηνπ Αιθννιηζκνχ» θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο 

ηεο Δμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο. 

Δπνπηεία θαη έιεγρνο απηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο.. 

 ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ αιθνφι  

 ηελ πξνψζεζε, ελζάξξπλζε θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλέπεηεο θαπλνχ θαη αιθνφι ζηελ πγεία απφ 

ηελ έθζεζε ζε θαπλφ θαη ηελ θαηάρξεζε αιθνφι.  

 ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ηνπ αιθνφι, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο, ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο.  

 ηελ θαζηέξσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Έιεγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ θαη 

Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη αιθνφι, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη δεηθηψλ πγείαο. 

 ηε ζπγθξφηεζε θαη ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ κε αληηθείκελν ηε λνκνζεζία 

θαη ηνπο θαλνληζκνχο ειέγρνπ, πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο 

θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία.  

 ηε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα φξγαλα άιισλ ρσξψλ, θαζψο θαη 

κε δηεζλείο θαη θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 

δξάζεψλ ηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθνχ θαη 

παγθφζκηνπ ειέγρνπ θαπλνχ, ηε δηαηχπσζε γλψκεο ή ηε δηαρείξηζε, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θάζε 

άιινπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ηνλ θαπλφ, ηα αιθνφι θαη ηα πξντφληα ηνπο  

 ηε δεκηνπξγία, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο, ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ 

πξφιεςεο, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζε ζέκαηα θαπλνχ θαη αιθνφι.  

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο 

ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ 
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Αληηκεηψπηζεο ηεο εμάξηεζεο απφ αιθνφι θαη θαπλφ, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε 

ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

 ην ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ, θηλήηξσλ θαη λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία ή Φνξείο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι 

θαη ηνλ θαπλφ θαη ηελ πξνψζεζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

Ννκνζεζίαο θαη ελαξκφληζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 ηελ έγθξηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Απεμάξηεζεο, θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Κ.Δ.Κ. ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ ελεκέξσζεο πνιηηψλ θαη καζεηψλ γηα ζέκαηα 

θαπλίζκαηνο θαη αιθννιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

III. Σκήκα Φπρηθψλ Δμαξηήζεσλ – Δζηζκνχ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε άδεηαο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Αληηκεηψπηζεο 

ηεο Δμάξηεζεο, φπσο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ(βνπιηκίαο, 

αλνξεμίαο), ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ληφπηλγθ (dopping), δηαδίθηπν θ.ι.π, ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 

 ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ «λνκίκσλ» εμαξηήζεσλ. 

 ηελ επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ή νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ ησλ 

Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο αλαγθαίαο θηηξηαθήο 

ππνδνκήο, έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ 

θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

 ην ζπληνληζκφ, εηζεγήζεηο θαη Δπηζηεκνληθή ηήξημε ησλ ζεκάησλ ηεο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ζέκαηα ησλ εμαξηήζεσλ, θαη ζπλεξγαζία κε ηα 

ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία γηα ην ζπληνληζκφ ηεο αληηκεηψπηζεο θνηλψλ 

πξνβιεκάησλ γηα ηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι ή άιισλ εμαξηήζεσλ. 

 ηελ πξφηαζε ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

απνζηνιή θάζε είδνπο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο (DAC) αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο. 

 ην ζρεδηαζκφ Πξσηνβνπιηψλ πλεγνξίαο: ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, 
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αιιεινβνήζεηα, ζπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεσλ, δηακεζνιάβεζε, ππεξάζπηζε, 

εμάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο ηνπ «ηνμηθνκαλνχο». 

ηε Γηεχζπλζε πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ Φπρνιφγσλ ή ηαηξφο ηνπ 

θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο Δ..Τ. ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ 

Αλζξσπνιφγσλ, κε πξφζζεην πξνζφλ ηελ εκπεηξία ζην ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ θαη ηελ 

άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο. ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ Σκήκαηα 

πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Φπρνιφγσλ ή ηαηξφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Ηαηξψλ 

Γεκφζηαο Τγείαο Δ..Τ. ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ. 

Σα Σκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΠΔ 

Φπρνιφγσλ (3), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο Δ..Τ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), 

ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ (1), ΠΔ ηαηηζηηθήο (1), ΠΔ 

Πιεξνθνξηθήο (2), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (1), ΠΔ Μεραληθψλ (1), ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε 

πηπρίν Ννκηθήο (1), ΠΔ Ννζειεπηψλ (1), ΣΔ Ννζειεπηψλ (1), ΣΔ Γηνηθεηηθνχ –

Λνγηζηηθνχ (2), ΣΔ Γηνηθεηηθνχ κνλάδσλ πγείαο θαη πξφλνηαο (1), ΣΔ Δπνπηψλ 

Γεκφζηαο Τγείαο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ (2) θαη ΤΔ Δπηκειεηψλ (1)  

 

(δ) Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία ζπζηάζεθε 

σο Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αζιεηηζκνχ κε ην Π.Γ.77/1985 (ΦΔΚ28/Α) θαη 

κεηαθέξζεθε ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηελ παξ.2δ ηνπ 

αξ. 2 ηνπ Π.Γ.96/2010 (ΦΔΚ170/Α) θαη ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε θαη 

πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, θαζψο θαη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία θαη άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα 

εμήο Σκήκαηα: 

I. Σκήκα Διέγρνπ, Δπνπηείαο θαη Τπνζηήξημεο Αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ ΑκεΑ κε 

ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ Οκνζπνλδηψλ Δζληθή Αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Δ.Α.ΟΜ.-Α.ΜΔ.Α, Οκνζπνλδία σκαηείσλ 

Διιήλσλ Καιαζνζθαηξηζηψλ κε θαξφηζη (Ο..Δ.Κ.Κ.) θαη Διιεληθή 

Οκνζπνλδία Αζιεηηζκνχ Κσθψλ θαη ηα σκαηεία ηεο δχλακήο ηνπο. 

 ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε 

ησλ αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγνχλ νη αλσηέξσ Οκνζπνλδίεο θαζψο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ (δηεζλψλ θαη κε). 

 ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδξπφκελσλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ. 
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 ηε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ Πξνπνλεηψλ. 

 ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ 

Οκνζπνλδηψλ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ 

σκαηείσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

ΗΗ. Σκήκα Δπνπηείαο θαη Τπνζηήξημεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο κε ηηο 

εμήο αξκνδηφηεηεο:  

 ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ  

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ, θαζψο θαη ηηο Γηεζλείο 

ρέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Αζιεηηζκφ ΑκεΑ.  

 ηε δηνξγάλσζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο Αζιεηψλ 

ΑκεΑ. 

 ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηνπο Οξγαληζκνχο 

Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ. 

ΗΗΗ. Σκήκα Λνηπψλ Φνξέσλ Αζιεηηζκνχ ΑκεΑ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηα Special Olympics, ηα 

Αζιεηηθά σκαηεία Νεθξνπαζψλ θαη ηνπο Λνηπνχο Φνξείο  

 ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηηο αλσηέξσ Οκνζπνλδίεο θαη ηα σκαηεία 

ηεο δχλακήο ηνπο. 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ησλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ (δηεζλψλ θαη 

κε) ησλ αλσηέξσ Οκνζπνλδηψλ θαη σκαηείσλ. 

 ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηδξπφκελσλ Αζιεηηθψλ σκαηείσλ. 

 ηε ρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηνπο θαλνληζκνχο άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο Πξνπνλεηή θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ Πξνπνλεηψλ. 

 ηελ εηζήγεζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο απνινγηζκνχο ησλ 

Οκνζπνλδηψλ θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηρνξεγήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ 

σκαηείσλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 ηελ εηζήγεζε θαη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ πνπ αθνξά ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρνιείσλ ΑκεΑ.  
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ηε Γηεχζπλζε θαη ζηα ηκήκαηα απηήο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ θιάδσλ ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ πηπρηνχρσλ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. Σα Σκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (6), ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (15), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ 

(8), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο Δ..Τ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ 

Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ ηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), 

ΣΔ Λνγηζηηθνχ (1), ΣΔ Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ (1) θαη 

ΤΔ Δπηκειεηψλ (1)  

 

(ε) Ζ Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο», νη αξκνδηφηεηέο ηεο, ε ζπγθξφηεζε ζε 

ηκήκαηα θαη ηα ζέκαηα ζηειέρσζεο απηήο πξνβιέπνληαη ζην άξζξ. 39 ηνπ 

Ν.2725/1999, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξ.76 ηνπ Ν. 3057/2002(ΦΔΚ 239 

η.Α΄).  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ απηήο είλαη νη εμήο: 

I. Σκήκα Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

(πξνζδηνξηζκφο νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εθθξεκνηήησλ) 

 ηε κειέηε, εηζήγεζε θαη έθδνζε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε 

ηζρχνλ νξγαλσηηθφ πιαίζην 

 ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 ηελ επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο 

γηα Όινπο γηα θάζε θνξέα άζιεζεο 

 ηελ κέξηκλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο θαη ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ 

φισλ ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

 ηε κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

 ηελ εηζήγεζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ θαη 

Γηεζλψλ πκθσληψλ. 

IΗ. Σκήκα Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
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 ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμεηδίθεπζεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζινπκέλσλ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα 

Πηπρηνχρνπο Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) θαη ζηειέρε ησλ Γεκνηηθψλ 

Αζιεηηθψλ Οξγαληζκψλ, ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, κε θχξην ζθνπφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο 

 ην ζρεδηαζκφ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ «Άζιεζε γηα Όινπο» θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

 ηε κέξηκλα θαη επηθνηλσλία-ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη θνξείο 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε Άζιεζεο γηα Όινπο 

IΗΗ. Σκήκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο κε 

ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία, αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε αηηεκάησλ πνπ 

ππνβάιινπλ νη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

 ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε αηηεκάησλ εξγαζηαθψλ 

ζσκαηείσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο βάζεη 

ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο πνπ 

απνζηέιινληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

 ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ ειέγρσλ ζηα πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο 

θαη ζηνπο θνξείο πινπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ππάξρνπζαο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ 

 ηε Γηεχζπλζε «Άζιεζε γηα φινπο» θαζψο θαη ζηα ηκήκαηα απηήο, πξνΐζηαηαη 

ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ππάιιεινο θαηεγνξίαο 

ΠΔ πηπρηνχρνο Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ.  

Σα Σκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (8), ΠΔ 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (7), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (5), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο 

Τγείαο Δ..Τ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ ηαηηζηηθήο (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

(2), ΣΔ Λνγηζηηθνχ (7), ΣΔ Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ (1) 

θαη ΤΔ Δπηκειεηψλ (1)  
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(ζ) Ζ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ, ε νπνία ζπζηήλεηαη κε ηνλ παξφληα 

λφκν, έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε ηεο Άζιεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ αλάπηπμε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνχ 

ΑκεΑ, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηα 

εμήο ηκήκαηα: 

I. Σκήκα ρνιηθήο, Παλεπηζηεκηαθήο, ηξαηησηηθήο Άζιεζεο θ.ι.π. κε ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ εηζήγεζε πξφζθνξσλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε 

ζσζηή άζιεζε, ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηάδνζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, 

αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θ.ι.π. ζηε ρνιηθή Κνηλφηεηα, ζηνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο θιπ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη άιινπο θαηά πεξίπησζε 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο.  

 ηε κέξηκλα γηα ηε ιήςε θάζε πξφζθνξνπ κέηξνπ πνπ ππνβνεζά ηελ 

θαιιηέξγεηα, δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνχ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη 

ηα ψκαηα Αζθαιείαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο 

θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

ΗΗ. Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ Αζιεηηζκνχ κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ ηνκέα Άζιεζεο  

 ηελ εθπξνζψπεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη 

ζηνπο ινηπνχο θνξείο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 ηε ζρεδίαζε θαη ηε κεζφδεπζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαθξαηηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιισλ ζπκθσληψλ ζηνπο Σνκείο Άζιεζεο . 

ΗΗΗ. Σκήκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Αζιεηηζκνχ κε αξκνδηφηεηεο ηε 

κέξηκλα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ν λένο θνξέαο θαη ηελ εηζήγεζε πξφβιεςεο 

πξνζβαζηκφηεηαο. 

ηε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Αζιεηηζκνχ θαη ζηα Σκήκαηα απηήο πξνΐζηαληαη 

ππάιιεινη θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ πηπρηνχρσλ Σκήκαηνο 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. 

Σα Σκήκαηα ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ (6), ΠΔ 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (12), ΠΔ Οηθνλνκηθνχ (6), ΠΔ Ηαηξψλ Γεκφζηαο 
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Τγείαο Δ..Τ. ή ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ (1), ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ (1), ΠΔ 

ηαηηζηηθήο (1), ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (1), ΠΔ Μεραληθψλ (1), ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (2), ΣΔ 

Λνγηζηηθνχ (1), ΣΔ Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ (2), ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ (1) θαη ΤΔ 

Δπηκειεηψλ (1)  

6. Σν Απηνηειέο Σκήκα Υάξηε Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο φπσο 

ζπζηήζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003, πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 

18 ηνπ σο άλσ Νφκνπ θαη νξίδεηαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε νηθ. 80485 (ΦΔΚ 

1287/Β΄/’2.7.2008) «Γεκηνπξγία Υάξηε Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ 

πνιηηψλ», κεηαθέξεηαη θαη ππάγεηαη σο Σκήκα ζηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη 

πλεξγαζίαο κε ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο.  

7. Γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ ζπζηήλνληαη νη αλάινγεο νξγαληθέο 

ζέζεηο κνλίκσλ θαη επί ζρέζε ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ. Οη 

ζέζεηο απηέο θαιχπηνληαη απφ ήδε ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο ή απφ απνζπάζεηο ή 

απφ κεηαηάμεηο ππαιιήισλ αλαιφγσλ πξνζφλησλ, φπσο νη ζέζεηο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο», θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ ζέζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. δ΄ ηνπ ΠΓ 96/2010 «χζηαζε Τπνπξγείνπ 

Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο, θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη 

αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ Τπνπξγείσλ» θαη πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.  

8. Με Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη 

θάζε επηκέξνπο αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ. 

 

Άπθπο 53-Εηηήμαηα Οπγανιζμού ΤΤΚΑ 

       1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κεηνλνκάδεηαη ζε «Γεληθή Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Τγείαο». 

         2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηνλνκάδεηαη ζε «Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο». 

          3. Ζ Γηεχζπλζε Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο 

Τγείαο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3172/2003 κεηαθέξεηαη θαη ππάγεηαη 

εθεμήο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο 
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άξζξνπ, δηαξζξψλεηαη ζηα ηκήκαηα πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 

95/2000 θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνπλ νη δηαηάμεηο απηέο. 

           4. ην άξζξν 117 ηνπ ΠΓ 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο», γηα ηνλ θαζνξηζκφ θιάδσλ γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ ε πεξ. 3 πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ θάιπςε ηεο ζέζεσο Γεληθνχ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

θαη Σερληθψλ Τπνδνκψλ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «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 8
ο
 

Λοιπέρ Γιαηάξειρ 

 

Τποκεθάλαιο Α’ - Ρύθμιζη Δπαγγελμάηυν Τγείαρ 

 

Άπθπο 54- Νοζηλεςηέρ  

1. ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3252/2004 (ΦΔΚ 132 Α) 

θαηαξγείηαη ε ιέμε «αλαλέσζε». 

2. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3252/04 (ΦΔΚ 132 Α) 

πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο: ζη ) ρνιήο Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο, δ) Πξψελ 

ρνιήο Αμησκαηηθψλ Αδειθψλ Ννζνθφκσλ. 

3. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3252/04 (ΦΔΚ 132 Α) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: « Ννζειεπηέο – ηξηεο πνπ δηθαηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ. λα αζθνχλ ηε λνζειεπηηθή ζηελ Διιάδα, ππνρξενχληαη λα γίλνπλ 

κέιε ηεο Δ.Ν.Δ. κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο». 

4. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3252/2004 (ΦΔΚ 132 Α) 

θαηαξγείηαη. 

 

Άπθπο 55- Γιαζώζηερ  

H παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π. Γ. 62/2007 (Φ.Δ.Κ. 70/Α/2007) αληηθαζίζηαηαη 

σο αθνινχζσο : «1. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ησλ θαηφρσλ Γηπιψκαηνο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Ν. 2009/92 ηεο εηδηθφηεηαο «Γηαζψζηεο –Πιήξσκα 
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Αζζελνθφξνπ» ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο. »  

 

Άπθπο 56- Κοινυνικοί Λειηοςπγοί 

1. To εδάθην α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ 23/92 (ΦΔΚ 6Α /92) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «1. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ απαηηείηαη: Πηπρίν ηνπ 

Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ησλ 

Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θξάθεο κε θαηεχζπλζε 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηνπ εμσηεξηθνχ». 

2.  Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 23/92(ΦΔΚ 6Α / 92) θαηαξγείηαη .  

 

 

Τποκεθάλαιο Β’ - Ρύθμιζη θεμάηυν Ηαηπών ΔΤ 

 

Άπθπο 57- Βαθμοί Γιαηπών Δ..Τ.- Δθημεπίερ  

1. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο Γ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3754/2009 πξνζηίζεηαη ε 

θξάζε «θαη πληνληζηήο Γηεπζπληήο» θαη απαιείθεηαη ε ιέμε «θαη» πξηλ ηε ιέμε 

«Γηεπζπληήο» ζηελ ίδηα πξφηαζε. 

2. Σν άξζξν 43 ηνπ Ν.3205/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Οη κεληαίνη 

βαζηθνί κηζζνί φισλ ησλ βαζκψλ ηεο ηεξαξρίαο ηνπ θιάδνπ ησλ ηαηξψλ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) νξίδνληαη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011, ζηα παξαθάησ 

πνζά:  

α. πληνληζηήο Γηεπζπληήο θαη Καζεγεηήο, κέινο Γ.Δ.Π. 2.055 επξψ  

β. Γηεπζπληήο θαη Αλ. Καζεγεηήο, κέινο Γ.Δ.Π 2.054 επξψ 

γ. Δπηκειεηήο Α' θαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, κέινο Γ.Δ.Π 1.759 επξψ  

δ Δπηκειεηήο Β' θαη Λέθηνξαο, κέινο Γ.Δ.Π 1.468 επξψ  

ε. Δηδηθεπφκελνο 1.027 επξψ  

3. ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

νδνληίαηξνη, θαζψο θαη νη ηαηξνί πνπ αλήθνπλ ζην Ννζνθνκείν «Παπαγεσξγίνπ» ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ζηηο θιηληθέο, ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη κνλάδεο απηνχ.» 

4. Σν εδάθην 4 ηεο πεξίπησζεο Β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3754/2009 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, νη ζέζεηο πνπ 
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ζπζηήλνληαη ή πξνθεξχζζνληαη, δχλαηαη λα ζπζηήλνληαη ή λα πξνθεξχζζνληαη ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ απφ απηφλ ηεο θελσζείζαο ή λενζπζηαζείζαο ζέζεο.»  

 

Άπθπο 58- Δπικοςπικοί Ηαηποί Σ.Δ.Π. 

Σν ηξίην, ηέηαξην θαη πέκπην εδάθην ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3580/2007 

(ΦΔΚ Α 134) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «Ο δεχηεξνο θαηάινγνο αθνξά ηελ Α΄ Εψλε, 

ην Δ.Κ.Α.Β. αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) ησλ Ννζνθνκείσλ αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ην 

Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ θαη φζα λνζνθνκεία ηεο Β΄ Εψλεο εμαηξνχληαη απφ ηνλ 

πξψην θαηάινγν. Γηα ηελ εγγξαθή ζην δεχηεξν θαηάινγν είλαη απαξαίηεηε βεβαίσζε 

ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ζε κνλάδα πγείαο απφ ηηο εληαζζφκελεο ζηνλ 

πξψην θαηάινγν, θαζψο θαη ησλ Κπζήξσλ. Δμαηξνχληαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε 

ππνρξέσζε πξνυπεξεζίαο φζνη επηθνπξηθνί επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε κε ην 

Δ.Κ.Α.Β, ηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) ησλ Ννζνθνκείσλ 

αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ ». 

 

Άπθπο 59- Ηαηποί Τπαίθπος  

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ 236 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: «Οη ζέζεηο ηαηξψλ ππαίζξνπ πξνθεξχζζνληαη πέληε κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο 

ζεηείαο ησλ ηαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηέο. Δθφζνλ ε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη δελ 

θαιπθζεί, ε ζεηεία ηνπ ηαηξνχ πνπ ππεξεηεί ζε απηήλ παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κέρξη λα αλαιάβεη ππεξεζία ν ηαηξφο 

απφ ηελ επφκελε πξνθήξπμε.» 

 

Άπθπο 60 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 ηνπ Ν.2161/1993 (ΦΔΚ Α 144), ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν.2737/1999 (ΦΔΚ Α 174) θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.1759/1988 

(ΦΔΚ Α 50), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.3730/2008 (ΦΔΚ Α 262), νη 

νπνίεο αθνξνχλ κεηαζέζεηο ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ, ην εδάθην «κεηαηίζεληαη ζε 

νκνηφβαζκε ζέζε», αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «κεηαηίζεληαη δηαηεξψληαο ην βαζκφ 

πνπ θαηέρνπλ ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπο». 
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Άπθπο 61 

Αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο (Δ) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3754/2009 σο εμήο: «Ηαηξνί 

πνπ ππεξεηνχλ ζην ΔΤ δχλαληαη λα δηεθδηθήζνπλ πξνθεξπζζφκελε ζέζε ζε άιιν 

Ννζνθνκείν θαη λα επηιέγνπλ λα δηαηεξνχλ ην βαζκφ ηνπο. Οη σο άλσ ηαηξνί, 

εμειίζζνληαη ζηνλ επφκελν βαζκφ κε θαζπζηέξεζε δχν εηψλ πέξαλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ, ζε φηη αθνξά ηνπο Δπηκειεηέο Β΄ θαη κε θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ 

εηψλ ζε φηη αθνξά ηνπο Δπηκειεηέο Α΄. Σα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ γηα ηαηξνχο πνπ 

ππεξεηνχλ ζε Ννζνθνκεία ή Κέληξα Τγείαο άγνλσλ πεξηνρψλ θαη πξνζιακβάλνληαη 

ζε νπνηνδήπνηε Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο άγνλσλ πεξηνρψλ θαη 

πξνζιακβάλνληαη ζε νπνηνδήπνηε Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο ηεο ρψξαο. Οκνίσο, 

δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ηαηξνχο ζε νπνηνδήπνηε Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο 

άγνλσλ πεξηνρψλ. Οη άγνλεο πεξηνρέο γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο θαη εξκελείαο ηνπ 

παξφληνο αθνξνχλ απηέο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ραξαθηεξηζκέλεο απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. Οη θαηέρνληεο ην βαζκφ Γηεπζπληή δε 

δχλαληαη λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε, αλ δελ παξέιζεη εμαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ 

βαζκνχ.» 

 

Άπθπο 62 

ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο Θβ, ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ Ν.3754/2009 (ΦΔΚ 43 Α΄) 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Σα πκβνχιηα Δπηινγήο Γηεπζπληψλ ζπγθξνηνχληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΤΠΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 

45
 
Α΄). Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδεηαη 

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ζπκβνπιίσλ, ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, ε 

ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ θξηλφκελσλ. Μέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπκβνπιίσλ 

θξίζεο ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ππ΄αξηζκ.39832/1997 (ΦΔΚ 1088 Β΄) θαη 

2103/2003 (ΦΔΚ 33 Β΄) ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ εθδφζεθαλ θαη΄ εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ 2519/1997 ΦΔΚ 165 Α΄) θαη 2889/2001 (ΦΔΚ 37 Α΄) αληίζηνηρα.» 

 

Άπθπο 63 

Σν άξζξν 29 ηνπ Ν. 2161 1993 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ζην άξζξν 43 ηνπ Ν. 1759 

1988 πνπ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 2072 1992 πξνζηίζεηαη λέα 

παξάγξαθνο  κε αξηζκφ 5 πνπ έρεη σο εμήο: Ηαηξνί ηνπ ΔΤ κε εηδηθφηεηα θαη γεληθνί 

νδνληίαηξνη πνπ ππεξεηνχλ ζε θέληξα πγείαο ή λνζνθνκεία κπνξνχλ θαηφπηλ αίηεζεο 



 

 

73 

ηνπο λα κεηαηίζεληαη ζε λνζνθνκεία ή θέληξα πγείαο άγνλσλ Α πεξηνρψλ ζε θελή 

νκνηφβαζκε ζέζε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ.» 

 

 

Τποκεθάλαιο Γ’ - Πανεπιζηημιακά Νοζοκομεία Πανεπιζηημιακοί Ηαηποί 

 

Άπθπο 64  

1.Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3868/2010 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο : «Γηα ηε ζπκκφξθσζε ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λ. 2889/2001(Φ.Δ.Κ.37Α΄) ηίζεηαη σο πξνζεζκία ε 1.1.2011, πιελ ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ «Ηππνθξάηεην Αζελψλ», «Λατθφ» θαη «ΑΥΔΠΑ» 

Θεζ/λίθεο, γηα ηα νπνία ηίζεηαη σο πξνζεζκία ε 1.5.2011». 

2. ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3205/2003 πξνζηίζεηαη 

πεξίπησζε v. σο εμήο: «v.Σα κέιε Γ.Δ.Π. ιακβάλνπλ κεληαίσο απνδεκίσζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ Α΄ Εψλε εθεκεξίεο θαη σο εμήο: νη Λέθηνξεο ζε 

αληηζηνηρία κε ηνπο Δπηκειεηέο Β΄, νη Δπίθνπξνη Καζεγεηέο ζε αληηζηνηρία κε ηνπο 

Δπηκειεηέο Α΄, νη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο ζε αληηζηνηρία κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη νη 

Καζεγεηέο ζε αληηζηνηρία κε ηνπο πληνληζηέο Γηεπζπληέο ». 

3.ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3329/2005 πξνζηίζεηαη εδάθην 

σο εμήο : «Ο αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ δηνξίδεηαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηαμχ ηξηψλ αηφκσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην νηθείν ηαηξηθφ 

Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηεο βαζκίδαο ηνπ Καζεγεηή ή ηνπ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή».  

 

 

Τποκεθάλαιο Γ. Ρύθμιζη Θεμάηυν ΔΟΦ 

 

 Άπθπο 65 

1. Ζ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1579/1985 ( ΦΔΚ Α 217) θαη ε παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 1759/1988 ( ΦΔΚ Α 217 ) θαηαξγνχληαη. 

2. Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 13 ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 1316/1983 (ΦΔΚ Α΄3) σο 

αθνινχζσο: «Δθδίδεη κε δαπάλεο ηνπ ηαηλίεο γλεζηφηεηαο, πνχ πξέπεη λα θέξνπλ φια 

ηα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα ή ζθεπάζκαηα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα θαη 
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ηηο δηαζέηεη δσξεάλ ζηνπο παξαγσγνχο θαη αληηπξνζψπνπο ή εηζαγσγείο ησλ 

πξντφλησλ απηψλ. Οκνίσο εθδίδεη ηαηλίεο γλεζηφηεηαο, πνχ πξέπεη λα θέξνπλ φια ηα 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνχ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα θαη δηαθηλνχληαη απφ 

Γεκφζηα ή Ηδησηηθά Θεξαπεπηήξηα ,κε δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο θαηφπηλ ζπκβάζεσλ, 

εμσζπκβαηηθά ή κε ρξέσζε ζε Σακείν Αζζελνχο, θαη ηηο δηαζέηεη κε ηηκή πνπ ζα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ Τπνπξγηθή Απφθαζε ζηνπο παξαγσγνχο θαη αληηπξνζψπνπο θαη 

εκπφξνπο ησλ πξντφλησλ απηψλ. Ζ Σαηλία εθδίδεηαη κε δαπάλεο ηνπ Δ.Ο.Φ. απφ ηα 

έζνδα ηνπ ηέινπο εηνηκφηεηαο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ηνπ άξζξνπ 11 

παξ.1 πεξ.δ, πεξίνδνο δεχηεξε ηνπ λ.1316/1983, φπσο ε ηειεπηαία δηάηαμε 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 48 παξ 3. ηνπ λ.3370/2008 (ΦΔΚ Α 176). Σα έζνδα απηά 

απνδίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηνλ Δ.Ο.Φ. Οη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο 

εηνηκφηεηαο δελ κπνξνχλ λα αμηψζνπλ ηελ ρνξήγεζε ηαηλίαο γλεζηφηεηαο, εάλ δελ 

έρνπλ εμνθιήζεη πιήξσο ηηο νθεηιέο ηνπο γηα ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ εθδίδεηαη 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΔΟΦ, θαζνξίδνληαη ν ηχπνο ησλ 

ηαηληψλ, ν ηξφπνο δηάζεζεο, ε ρξήζε ηνπο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Οη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.1316/1983 (ΦΔΚ Α΄3) 

έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ή δηαηίζεληαη ρσξίο λα 

θέξνπλ ηαηλία γλεζηφηεηαο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ κέηξνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. » 

3. «Ζ δηάηαμε ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12Α ηνπ λ.δ. 

96/73 φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 3580/2007 θαηαξγείηαη. 

3. Ο ηξφπνο αθχξσζεο φισλ ησλ ηαηληψλ γλεζηφηεηαο θαξκάθσλ ξπζκίδεηαη 

κε ηηο εθδηδφκελεο θαηά ην άξζξν 3 παξ. 13 ηνπ λ. 1316/83, φπσο ηζρχεη, Τπνπξγηθέο 

απνθάζεηο». 

 4. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3580/2007 

(ΦΔΚ Α’ 134) πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην, ην νπνίν έρεη σο αθνινχζσο: 

«Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εμαηξείηαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ 

θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο ‘ΗΦΔΣ Α.Δ.’ θαη ‘ΔΚΔΒΤΛ Α.Δ.’». 

 

 

Τποκεθάλαιο Δ. Ρύθμιζη Θεμάηυν .Δ.Τ.Τ.Π. 

 

Άπθπο 66 
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1. ηελ 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 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην ζη) σο εμήο: «ζη) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 πεξ.δ ηνπ Π.Γ. 96/2010 θαη θαηά ηα αλσηέξσ, ζηε ζέζε 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, 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. ηηο 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.)». 

 

Άπθπο 67 

Ζ παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ 3868/2010, ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο: «10. ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

(ΔΤΤΠ), ζπληζηάηαη Σνκέαο Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 

θνηλνηηθήο θαη εζληθήο, γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ θαπλφ θαη ην αιθνφι θαη 

δηαρεηξίδεηαη ζρεηηθέο θαηαγγειίεο παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ. Ο Σνκέαο Διέγρνπ 

ζηειερψλεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2920/2001 (ΦΔΚ 131 Α`), κε 

ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη 

δεκνζίσλ θνξέσλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Σνκέα Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι πνπ ζπζηήζεθε ζην 

.Δ.Τ.Τ..Π., ζπληζηψληαη νη πην θάησ νξγαληθέο ζέζεηο: 

α) κηα (1) ζέζε Βνεζνχ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή 

β) ζαξάληα (40) ζέζεηο Γηνηθεηηθψλ- Οηθνλνκηθψλ θαη Τγεηνλνκηθψλ 

Δπηζεσξεηψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε (5) γηα ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν 

.Δ.Τ.Τ.Π. Μαθεδνλίαο- Θξάθεο. 
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γ) δεθαπέληε (15) ζέζεηο Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε (5) 

γηα ην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν .Δ.Τ.Τ.Π. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

Σν ζεζκηθφ ειεγθηηθφ αληηθείκελν ηνπ ηνκέα αλαθέξεηαη ζηε Γεκφζηα Τγεία, ηε 

Φπρηθή Τγεία θαη ηε Γηαηξνθή, φπσο αθξηβψο δηαιακβάλεηαη ζηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο (Οξγαληζκφ, εθρσξήζεηο αληηθεηκέλσλ απφ άιινπο θνξείο) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Ο Σνκέαο Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι ζηειερψλεηαη κε απνζπάζεηο κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζψο θαη 

δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ.  

1. Γηα ηηο ζέζεηο Γηνηθεηηθψλ- Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ απνζπψληαη κφληκνη 

δεκφζηνη ππάιιεινη κε βαζκφ Α΄ ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ 

ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.) κε δηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία, νη νπνίνη 

έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ ππεξεζηαθή επίδνζε 

θαη ην ήζνο ηνπο. 

2. Γηα ηηο ζέζεηο Τγεηνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ απνζπψληαη κφληκνη δεκφζηνη 

ππάιιεινη κε βαζκφ Α΄ ησλ θιάδσλ ΠΔ Ηαηξψλ, ΠΔ Ηαηξψλ Δηδηθνηήησλ, ΠΔ 

Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο θαη Τγηεηλνιφγσλ, ΠΔ Τγηεηλνιφγσλ Μεραληθψλ, ΠΔ 

Μεραληθψλ, ΠΔ Φαξκαθνπνηψλ, ΠΔ Υεκηθψλ, ΠΔ Βηνιφγσλ, ΠΔ 

Φπρηάηξσλ, ΠΔ Γηαηηνιφγσλ θαη ΠΔ ΣΔΦΑΑ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

απνζπψληαη ηαηξνί Γεκφζηαο Τγείαο ΔΤ θαη ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ. κε βαζκφ 

Γ/ληή ή Δπηκειεηή Α΄. 

3. Γηα ηηο ζέζεηο Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ απνζπψληαη κφληκνη ππάιιεινη ησλ 

θιάδσλ ΣΔ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγηεηλήο , ΣΔ Σερλνιφγσλ Σξνθίκσλ, ΣΔ 

Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ θαη ΣΔ Πιεξνθνξηθήο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β΄. 

4.  Γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Σνκέα Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι 

ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π. ζπλίζηαηαη αληίζηνηρν Σκήκα Γξακκαηείαο ζηε Γηεχζπλζε 

Γξακκαηείαο ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π., κε δχν (2) ζέζεηο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ θαη ηξεηο (3) 

ζέζεηο ΣΔ ή ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία (1) ζέζε γηα ην .Δ.Τ.Τ.Π. 

Β. Διιάδνο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ.3,4,5,6,7,8,9,θαη 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Ν.2920/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 11 παξ. Σ΄ ηνπ Ν.2955/2001.  

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ.17 ηνπ 

λφκνπ 3868/2010, νη ειεγθηέο ηνπ ηνκέα ειέγρνπ θαπλνχ θαη αιθνφι δχλαηαη λα 
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βεβαηψλνπλ παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ θαη λα επηβάιινπλ πξφζηηκα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 3868/2010 θαη ηελ ΤΑ Γ.Π. 

νηθ.104720/25.8.2010(ΦΔΚ Β΄ 1315/25.8.2010). Οη θαηά ηφπν ζπλαξκφδηεο γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ αξρέο, ππνρξενχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα παξέρνπλ άκεζε 

ζπλδξνκή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Σνκέα Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι. 

Ο Σνκέαο Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι δχλαηαη ζηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγεί λα δεκηνπξγεί παξαξηήκαηα θαη ππνδηεπζχλζεηο ζε φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, φπνπ θξίλεη φηη απηφ είλαη αλαγθαίν θαη απαξαίηεην. Δπίζεο ν Σνκέαο 

Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι νθείιεη ζε επίπεδν Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ λα παξέρεη ηελ εκπεηξία ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζχλεη ηηο 

Δπηηξνπέο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ζε δεηήκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ησλ παξαβάζεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο θαηαζηνιή.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζα θαζνξίδνληαη, 

ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Σνκέα Διέγρνπ θαπλνχ θαη Αιθνφι πνπ 

δελ νξίδνληαη κε ην παξφλ. 

Αξκφδηεο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, ηε βεβαίσζε ησλ 

παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ είλαη νη Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ε δεκνηηθή αζηπλνκία, νη επηζεσξεηέο ηνπ Σνκέα 

Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.), θαζψο θαη νη ιηκεληθέο αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο.» 

 

Άπθπο 68 

Ζ εηδηθή πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή, ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη 

βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ θαζψο θαη ησλ απνζπψκελσλ ή κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΔΤΤΠ, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 8 ηνπ 

Ν. 2920/2001 (ΦΔΚ Α 131), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 2955/2001 

(ΦΔΚ Α΄256), θαηαβάιιεηαη ζε απηνχο θαη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 3205/2003 

(ΦΔΚ Α΄ 297). Γελ αλαδεηνχληαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ηα πνζά, πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί, θαηά ηα αλσηέξσ, ζηνπο ππεξεηνχληεο ζην ΔΤΤΠ σο εηδηθή πξφζζεηε 

απνδεκίσζε, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3205/2003 (ΦΔΚ Α΄ 297). 

 

 

Τποκεθάλαιο Σ. Ρςθμίζειρ θεμάηυν ιαηπικών ειδικοηήηυν 
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Άπθπο 69- Διδικόηηηα Φςσιαηπικήρ, Νεςπολογίαρ, παιδοτςσιαηπικήρ και 

Φςζικήρ Ηαηπικήρ και Αποκαηάζηαζηρ 

1. Ζ παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 129 Α΄) 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλαξμε ηζρχνο ηεο σο εμήο: «Ζ άζθεζε ησλ ηαηξψλ γηα ηελ 

απφθηεζε ηίηινπ ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ Φπρηαηξηθήο, Νεπξνινγίαο, 

Παηδνςπρηαηξηθήο θαη Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα λνζνθνκεία πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί λα ρνξεγνχλ άζθεζε ζηηο εηδηθφηεηεο 

απηέο, κε εληαία ηνπνζέηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζηαδίσλ. 

Ζ άζθεζε ησλ ηαηξψλ ζηα επηκέξνπο ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο ηκήκαηα ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή θάζε ηεο φιεο εηδίθεπζεο, κε επζχλε ησλ 

νηθείσλ επηζηεκνληθψλ Γηεπζπληψλ.»  

2.Ζ ππ’ αξ. Τ7α/Γ.Π.νηθ 115169/09 (ΦΔΚ 1815 Β΄) Τπ. Απφθαζε «Άζθεζε 

ησλ ηαηξψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ηεο Νεπξνινγίαο, ηεο 

Φπρηαηξηθήο θαη ινηπέο εηδηθφηεηεο» θαηαξγείηαη απφ έλαξμε ηζρχνο ηεο. 

3. Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο: Όινη νη ηαηξνί ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο γηα 

εηδίθεπζε εθθξεκνχζαλ θαηά ηηο 2-8-2010 ζηα θχξηα ζηάδηα ησλ εηδηθνηήησλ 

Φπρηαηξηθήο, Νεπξνινγίαο, Παηδνςπρηαηξηθήο θαη Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη 

Απνθαηάζηαζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ γηα ζπλέρηζε ηεο εηδίθεπζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ απηψλ. Αλά δεθαπέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο, ζα ππνβάιινπλ αηηήζεηο, ζηηο αξκφδηεο Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηελ θχξηα 

εηδηθφηεηα, γηα εληαία ηνπνζέηεζε: 

i) Οη ηαηξνί πνπ νη αηηήζεηο ηνπο εθθξεκνχζαλ γηα εηδίθεπζε ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο 

εηδηθφηεηαο ή ζην ηξίην γηα απηνχο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο 

Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

απηψλ ησλ αηηήζεσλ. 

ii) Οη ηαηξνί πνπ νη αηηήζεηο ηνπο εθθξεκνχζαλ γηα ην πξψην πξνθαηαξηηθφ ζηάδην 

εηδίθεπζεο ή δεχηεξν γηα ηε Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο απηψλ ησλ αηηήζεσλ. 

iii) Οη ηαηξνί ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ππεβιήζεζαλ γηα ην πξψην πξνθαηαξηηθφ 

ζηάδην ησλ εηδηθνηήησλ Φπρηαηξηθήο, Νεπξνινγίαο, Παηδνςπρηαηξηθήο θαη Φπζηθήο 

Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο κεηά ηηο 2-8-2010, ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο απηψλ ησλ αηηήζεσλ. 
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ε πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί αίηεζε ηαηξνχ γηα ζπλέρηζε ηεο άζθεζήο ηνπ ζε 

πξνθαηαξηηθφ ζηάδην, ζα ιάβεη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηελ θχξηα εηδηθφηεηα 

ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ γηα εηδίθεπζε ζην πξψην 

κέξνο ηνπ πξνθαηαξηηθνχ ζηαδίνπ. 

 

Άπθπο 70 - Διδικόηηηα ηηρ Ηαηπικήρ ηηρ Δπγαζίαρ 

Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ. 4 ηνπ Π.Γ. 213/86 « Καζηέξσζε ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ηεο 

Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο» ( ΦΔΚ Α΄ 87) θαηαξγείηαη. 

 

Άπθπο71  Διδικόηηηα Γενικήρ Ηαηπικήρ 

Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ Α 129) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» θαηαξγείηαη αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο. 

 

Άπθπο  72 Διδικόηηηα Παθολογικήρ Ογκολογίαρ  

Καη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ ΠΓ 204 1998 (ΦΔΚ Α 162  

ρνξεγείηαη ζε ηαηξνχο ν ηίηινο εηδηθφηεηαο Παζνινγηθήο Ογθνινγίαο, ρσξίο  

εμεηάζεηο, εθφζνλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζπληξέρνπλ ππνρξεσηηθά νη 

εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) ε εηδηθφηεηα ηεο παζνινγίαο λα έρεη απνθηεζεί πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο Τ4α 35455 02 (ΦΔΚ 1568 16. 12. 2002). 

β) φιε ή κέξνο ηεο άζθεζεο ζηελ εηδηθφηεηα ηεο παζνινγίαο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ (3) εηψλ, λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε παζνινγηθή νγθνινγηθή θιηληθή 

νγθνινγηθνχ λνζνθνκείνπ. 

 

Άπθπο 73 

Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3Β ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3580/2007 (ΦΔΚ Α 134) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «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.». 

 

 

Τποκεθάλαιο Ε. Ρύθμιζη θεμάηυν εθελονηιζμού 
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Άπθπο 74 

1. Σν άξζξν 5 «Μεηξψα - Δηδηθή πηζηνπνίεζε» ηνπ Ν 2646/1998 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

Α Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο:  

Χο Δζεινληηθή νκάδα πγείαο πξφλνηαο νξίδεηαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπζηήλεηαη κε ζθνπφ ηελ παξνρή εζεινληηθήο πξνζθνξάο έξγνπ θαη εγγξάθεηαη 

σο ηέηνηα ζην κεηξψν εζεινληψλ . Δζεινληηθέο νκάδεο κπνξνχλ λα ζπζηήλνπλ 

κε απφθαζή ηνπο θαη λνκηθά πξφζσπα. Χο εζεινληηθέο νκάδεο γηα ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπο ζηα Μεηξψα εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ νξίδνληαη ελ γέλεη φινη νη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Ν2646/1998. 

Β. ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεξείηαη Μεηξψν 

Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εζεινληηθέο νκάδεο φπσο 

νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) Τγείαο θαη Πξφλνηαο αιιά θαη 

ινηπνχο Ηδησηηθνχο Φνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.  

ην Μεηξψν απηφ εγγξάθνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηφζν νη ΜΚΟ 

θαη νη ηδησηηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ήδε πθίζηαληαη θαη 

παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο φζν θαη λένη ή ππφ ίδξπζε θνξείο 

ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο. 

Σν Μεηξψν απνζηέιιεηαη κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπνπ 

ηεξείηαη Δζληθφ Μεηξψν Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ κε ηα ζηνηρεία, πνπ 

απνζηέιινπλ νη πεξηθέξεηεο. 

1. Πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνχλ ζηα Μεηξψα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα πγείαο θαη πξφλνηαο 

αιιά θαη εθείλεο πνπ πξφθεηηαη λα ηδξπζνχλ ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα 

Πηζηνπνηεζνχλ απφ ην Τ.Τ.Κ.Α. πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί ε δξάζε 

ηνπο. 

Ζ Πηζηνπνίεζε ησλ Δζεινληηθψλ Οκάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα θαη 

δξάζεηο πγείαο θαη πξφλνηαο γίλεηαη κε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία ειέγρνληαη ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ απφ ηηο 

νηθείεο Γηεπζχλζεηο πγείαο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, 

πνπ είλαη ην Σκήκα Δζεινληηζκνχ θαη Πηζηνπνίεζεο Φνξέσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Κνηλσληθήο Αληίιεςεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 19525/2002, ζηηο 
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αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ πξνζηίζεηαη κε ην παξφλ ε αμηνιφγεζε θαη ν 

δηεμνδηθψλ έιεγρνο ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

πηζηνπνίεζε θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο κε 

επαλέιεγρν θαη λέα αμηνιφγεζε ηνπο αλά ηξηεηία πξνθεηκέλνπ λα δχλαληαη λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. θαη λα ιάβνπλ επηρνξεγήζεηο απφ 

νπνηνλδήπνηε δεκφζην θνξέα.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη 

επηακειήο δηαξθήο επηηξνπή Πηζηνπνίεζεο εζεινληηθψλ νκάδσλ ζην Σκήκα 

Δζεινληηζκνχ θαη Πηζηνπνίεζεο Φνξέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο. Ζ επηηξνπή απηή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

θνξέο θάζε κήλα πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο εζεινληηθέο 

νκάδεο πνπ αηηνχληαη πηζηνπνίεζε ηνπ Τ.Τ.Κ.Α.. 

2. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θάζε εζεινληηθή νκάδα 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηα νπνία ηίζεληαη σο θξηηήξηα 

γηα ηελ αμηνιφγεζεο ηεο είλαη:  

Α) Καηαζηαηηθφ Ίδξπζεο θαζψο θαη Πηζηνπνηεηηθφ Πξση/θεηνπ ηειεπηαίσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θάζε εζεινληηθήο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ νη 

ειεγθηηθέο αξρέο λα πιεξνθνξνχληαη:  

α) Σελ έδξα ηεο, 

β) Σελ αξρηθή πεξηνπζία ηεο 

γ) ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηεο  

δ) ην θαηαζηαηηθφ θαζεζηψο θάησ απφ ην νπνίν θάπνηνο κπνξεί λα γίλεη κέινο 

ηεο  

ε) ηνλ αξηζκφ ησλ αξρηθψλ κειψλ ηεο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνχ, εθηφο εάλ ε 

είζνδνο λέσλ κειψλ είλαη ειεχζεξε θαη κπνξεί λα εγγξαθεί θάζε 

ελδηαθεξφκελνο σο ζπλεξγάηεο ηεο  

ζη) ηνλ ηξφπν εθινγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο  

δ) Σνπο ζθνπνχο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην αληηθείκελν ησλ δξάζεψλ ηεο 

ε) φπνηεο άιιεο πεγέο εζφδσλ ηεο επηηξέπεηαη λα δηαζέηεη. 

 

Β) χληνκν ζεκείσκα πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ θαη 

θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ έρεη ιάβεη κέξνο ε εζεινληηθή νκάδα θαη ζην 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά: 

α) Σα έηε πνπ έρεη ελεξγή δξάζε  
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β) Σν εηδηθφηεξν αληηθείκελν ησλ δξάζεσλ ηεο (πξφιεςε, παξεγνξεηηθή αγσγή, 

ζεξαπεία, ζπκπησκαηηθνί έιεγρνη) 

γ) πγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηεο ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα θαη απνηειέζκαηά 

ηνπο 

δ) Γεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν γηα ηηο δξάζεηο ηεο 

ε) Αξρεία θαη πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο  

ζη) πλεξγαζία ζε δξάζεηο κε αληίζηνηρεο νκάδεο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ 

δ) πζηαηηθέο επηζηνιέο κειψλ θαη πξνζψπσλ σθεινπκέλσλ ή εθπξνζψπσλ ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ 

ε) Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ βαζηθψλ ηδξπηηθψλ κειψλ θαη ζπλεξγαηψλ εθ 

ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφηεξε εκπεηξία ζε 

δηνξγάλσζε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ θαη παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε 

 

Γ) Οηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο εζεινληηθήο νκάδαο 

α) Καηακεξηζκφο εμφδσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

β) Πξνυπνινγηζκφο ηεο επφκελεο ρξήζεο 

γ) Ηζνινγηζκνί ησλ ηειεπηαίσλ 3 εηψλ 

δ) Δπηδνηήζεηο απφ θξαηηθνχο ή δεκνηηθνχο ή πεξηθεξεηαθνχο θνξείο 

ε) Υνξεγίεο θαη Γσξεέο Ηδησηηθψλ Φπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ΝΠΗΓ 

ζη) Πνζνζηφ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα θάιπςε δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ 

θαη ππεξεζηψλ.  

3. Αληίζηνηρα, ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα αλαδεηνχληαη 

θαη ζε θάζε επαλέιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη ε δξάζε ηεο 

εζεινληηθήο νκάδαο, κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θάζε θνξά ηελ πξνεγνχκελε 

ηξηεηία, ήηνη ην δηάζηεκα απφ ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν. 

4. Ο Διεγθηηθφο Μεραληζκφο πνπ ζα επνπηεχεη ηηο δξάζεηο ησλ νκάδσλ 

απηψλ, θαη ηδηαίηεξα φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ή δξάζεηο ηνπ 

Τ.Τ.Κ.Α., νξγαλψλεηαη ζε δχν επίπεδα: 

α) ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ  

θαη β) ζην Σκήκα Δζεινληηζκνχ θαη Πηζηνπνίεζεο θνξέσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. 

5. Οη νκάδεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα κεηξψα ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ 

πηζηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, χζηεξα απφ ζχκθσλε 
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γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο εζεινληηθψλ νκάδσλ ηνπ Τ.Τ.Κ.Α.. 

Καηφπηλ επαλειέγρνπ θαη ζε θάζε λέα αμηνιφγεζε κπνξεί αληίζηνηρα λα 

γίλεη θαη άξζε ηεο πηζηνπνίεζεο κε φκνηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. Οη 

απνθάζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη εληφο ελφο (1) κελφο ζηηο πεξηθέξεηεο. 

6. Δπηρνξεγήζεηο θαη θάζε είδνπο παξνρέο απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ηελ πεξηθέξεηα, κπνξεί λα παξέρνληαη κφλν ζηηο πηζηνπνηεκέλεο 

εζεινληηθέο νκάδεο ηνπ Τ.Τ.Κ.Α.. 

7. Γηα ηηο ήδε ελεξγέο εζεινληηθέο νκάδεο, ΜΚΟ ή αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο 

εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο θαη ηεο Πξφλνηαο θαη 

ζπλεξγάδνληαη κε ην Τ.Τ.Κ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ. θαη ΝΠΗΓ, πνπ επνπηεχνληαη απφ 

ην Τ.Τ.Κ.Α., ηάζζεηαη πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα λα ιάβνπλ ηελ 

Πηζηνπνίεζε θαη λα εγγξαθνχλ ζην Μεηξψν εζεινληηθψλ νκάδσλ ηνπ 

Τ.Τ.Κ.Α.. 

8. Μέρξη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ αλαζηέιινληαη φιεο νη 

ζπλεξγαζίεο ηνπο κε ην Τ.Τ.Κ.Α. πνπ αθνξνχζαλ επηρνξεγήζεηο. Δληνχηνηο 

δξάζεηο πνπ πινπνηεί ην Τ.Τ.Κ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε εζεινληηθέο νκάδεο 

κπνξνχλ λα ζπλερίδνληαη έσο ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο. 

9. Πνζνζηφ απφ ηα έζνδα ηνπ ΛΑΗΚΟΤ ΛΑΥΔΗΟΤ ζα δίδεηαη σο 

επηρνξήγεζε κφλν πξνο ηηο εζεινληηθέο νκάδεο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ 

ην Τ.Τ.Κ.Α. θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο.  

10. Γξάζεηο πηζηνπνηεκέλσλ εζεινληηθψλ νκάδσλ κπνξνχλ λα ηίζεληαη «ππφ 

ηελ αηγίδα» ηνπ Τ.Τ.Κ.Α.. Σν Τ.Τ.Κ.Α. ζα κπνξεί λα ζπλδξάκεη 

νηθνλνκηθά ή κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ αλήθεη ζην Τ.Τ.Κ.Α., ζην Δ..Τ. 

ή ζε ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη άιινπο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τ.Τ.Κ.Α. ή 

λα ζπληνλίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ηίζεληαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ. 

13 Καηαξγείηαη ην ΝΓ1111/72 κε ην νπνίν ηα δηάθνξα θνηλσθειή ηδξχκαηα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εηζπξάηηνπλ ΣΡΟΦΔΗΑ, ήηνη θιεξνδνηήκαηα,  

δσξεέο, ρξήκαηα ή εηζθνξέο απφ ηξνθίκνπο. 

 

 

Τποκεθάλαιο Ζ. Γιοίκηζη νοζοκομείυν Δ..Τ. 
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Άπθπο 75 

ην ηέινο ηεο πξψηεο θξάζεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ 2683/1999 

(ΦΔΚ 81 Α) πξνζηίζεηαη θξάζε σο εμήο: «Σν ίδην πξφζσπν δχλαηαη λα θαηαιάβεη ηε 

ζέζε ηνπ Γηνηθεηή θαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Ννζνθνκεία. ηελ πεξίπησζε απηή 

ιακβάλεη ηηο πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο πνπ αλαινγνχλ ζηε κία νξγαληθή 

ζέζε, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην 1/5». 

 

Άπθπο 76– Υπήζη πιζηυηικήρ κάπηαρ  

ηα λνζνθνκεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ 

κνλάδσλ απηψλ, ζην Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν, ζην Ννζνθνκείν 

Παπαγεσξγίνπ, θαζψο θαη ζε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα νπνηαδήπνηε λνκηθήο κνξθήο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα είζπξαμεο 

ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ λνζήιηα, ηαηξνδηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο θαη ινηπέο ηαηξηθέο πξάμεηο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ.  

 

 

Τποκεθάλαιο Θ : Ρύθμιζη θεμάηυν ΔΚΑΒ 

 

Άπθπο 77 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 θαη 74 ηνπ Ν. 3528/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθαλ 

θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 3801/2009 δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζην πξνζσπηθφ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ ΔΤ θαζψο θαη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ΔΚΑΒ. 

 2. Ζ δηάηαμε απηή έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο εθθξεκείο κεηαηάμεηο πνπ δελ 

έρνπλ νινθιεξσζεί θαζψο θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ δηθαζηηθά.  

 

 

Τποκεθάλαιο Η: Ρςθμίζειρ θεμάηυν Φοπέυν Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ 

 

Άπθπο 78- Ρςθμίζειρ θεμάηυν θοπέυν και κλάδυν ςγείαρ 

 1.Ζ 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 
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θαξκάθνπ, ην νπνίν αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηε ζπληαγή αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εκβαιιαγίσλ.  

Δμαηξνχληαη ηα ρξφληα λνζήκαηα φπνπ εθαξκφδεηαη ε επαλαιακβαλφκελε ζπληαγή 

θαη ε δίκελε ζπληαγή ζην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

121/08.  

2. Γηα ζπληαγέο πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη εθηεινχληαη ειεθηξνληθά ζχκθσλα 

κε ηνλ Ν.3892/2010 θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ζεψξεζεο: 

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 γξαθεία ηνπ Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη 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. Οη ζέζεηο απηέο 

θαηαλέκνληαη ηζάξηζκα ζηα σο άλσ πνιηηηθά γξαθεία ηνπ Τπνπξγνχ, Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ 

επνπηεία ηεο Γ.Γ.Κ.Α. Σν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3569/2007, 

θαζψο θαη ην ηέηαξην εδάθην ηνπ πην πάλσ άξζξνπ ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ην νπνίν έρεη 

πξνζηεζεί κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3863/2010 (Α΄115) θαηαξγνχληαη. Οη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο ζέζεο ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

Τ262/7-9-2010 (ΦΔΚ Β΄ 1507/07.09.2010) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 

 

Άπθπο 79- Δξόθληζη ςποσπεώζευν ηος ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ππορ ηοςρ ππομηθεςηέρ-

αναδόσοςρ ςπηπεζιών 

1. 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 
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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 ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 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 εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο-

αλάδνρνη ππνβάιινπλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο: 

α) αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. Ζ αίηεζε 

πεξηιακβάλεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο, φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή-

αλαδφρνπ έλαληη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ αλαιπηηθά θαη’ έηνο . 

β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1558/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄) κε ηελ νπνία ν 

αηηψλ παξαηηείηαη ρσξίο επηθχιαμε απφ νπνηαδήπνηε άιιε αμίσζε ε νπνία πεγάδεη 

απφ ηελ ίδηα αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίσζεο γηα ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε είδνπο ηφθσλ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ. 

4. Ζ εμφθιεζε ησλ αλσηέξσ νθεηιψλ πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ νη 

παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο έρνπλ εγθξηζεί θαη βεβαησζεί ή βεβαησζεί απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ θνξέα. 

5. 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. 

6. Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε ζα βαξχλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 

 

Άπθπο 80- Γιεςθέηηζη θεμάηυν ππομηθειών 

1. 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 
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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.  

2. Ζ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πξνκήζεηα, απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηαηξν-

ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ κε απηέο ππεξεζηψλ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο, γίλεηαη κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο, φπσο 

θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3846/2010. 

 

 

Τποκεθάλαιο ΗΑ: Ρύθμιζη θεμάηυν Ππονοιακών Ηδπςμάηυν 

 

Άπθπο 81 

1. ην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πχξγνπ «Ο ΑΓΗΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ» ν 

νξγαληζκφο ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε κε ην ΠΓ 384/1990 (ΦΔΚ 152 Α΄) ηξνπνπνηείηαη 

ην άξζξν 15 θαη απφ ηε Γ΄ θαηεγνξία ΓΔ κεηαηξέπεηαη κία (1) ζέζε ηνπ θιάδνπ (ΓΔ) 

Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ζε κία (1) ζέζε ηνπ θιάδνπ ΓΔ Σερληθφο, ε νπνία ζέζε νξίδεηαη 

σο ζέζε νδεγνχ απηνθηλήησλ θαη νη ζέζεηο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ δηαξζξψλνληαη 

πιένλ ζηνλ θιάδν ΓΔ Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ζέζεηο ελλέα (9) θαη ζηνλ θιάδν ΓΔ 

Σερληθφο ζέζεηο πέληε (5), εθ ησλ νπνίσλ νξίδνληαη δχν (2) ζέζεηο νδεγνχ 

απηνθηλήησλ. 

2. ην Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Παηδηψλ Αζελψλ (Θ.Υ.Π Παηδηψλ 

Αζελψλ) ν νξγαληζκφο ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε κε ην ΠΓ 156/2009 (ΦΔΚ Α΄198) 

ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 10 θαη απφ ηε θαηεγνξία ΤΔ κεηαηξέπνληαη ηξείο (3) ζέζεηο 

ηνπ θιάδνπ Τ.Δ Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο ζε ηξείο (3) ζέζεηο ηνπ θιάδνπ Τ.Δ 

Βνεζεηηθνχ Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ εηδηθφηεηαο Πξαθηηθψλ Ννζνθφκσλ θαη νη 

κφληκεο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ δηαξζξψλνληαη πιένλ ζηνλ θιάδν Τ.Δ Βνεζεηηθνχ 

Τγεηνλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ ζέζεηο δέθα ελλέα (19) θαη ζηνλ θιάδν Τ.Δ Πξνζσπηθνχ 

Καζαξηφηεηαο ζέζεηο (5). Οη πεξηιακβαλφκελνη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ γηα ηελ 
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πιήξσζε ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ 

Παηδηψλ Αζελψλ (Θ.Π.Υ Παηδηψλ Αζελψλ) ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 10Κ/2008 

Πξνθήξπμε Α..Δ.Π (ΦΔΚ 639/28.11.2008 Σεχρνο Πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ) 

δηνξίδνληαη ζηηο αλσηέξσ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο. 

 

 

Τποκεθάλαιο ΗΒ: Θέμαηα Ο.Π.Α.Γ. 

 

Άπθπο 82 

Ζ ζεηεία ησλ ηαηξψλ ειεγθηψλ, νη νπνίνη αξρηθά είραλ δηνξηζζεί κε ηξηεηή 

ζεηεία ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηάρζεθαλ ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 2910/2001 (ΦΔΚ Α 91), έρνπλ δηαπηζησζεί ζηνλ Οξγαληζκφ 

Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ θαη έρνπλ κεηαθεξζεί απηνδηθαίσο, κε ηελ 

ίδηα ζρέζε (ηξηεηή ζεηεία), ζηνλ Οξγαληζκφ Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ 

απφ ηελ 26 Ηνπλίνπ 2004, βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3293/2004 αλαλενχηαη πξν ηεο 

εθάζηνηε ιήμεσο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ πγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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