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Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρε−
σιών υγείας, µέσω της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
(Π.Φ.Υ.) στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι ανα−
γκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και 
να προωθήσουν την κοινωνική ευηµερία.

2. Στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρω−
τοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.) που λειτουργεί 
στις ∆ιοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών (∆.Υ.Πε.) της 
Χώρας.

3. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται ισότιµα σε κάθε 
πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική, 
επαγγελµατική, ασφαλιστική του κατάσταση και τον 
τόπο κατοικίας του, µέσα από ένα καθολικό, ενιαίο και 
αποκεντρωµένο Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας 
(Π.Ε.∆.Υ.), που οργανώνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος.

4. Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.):
α) Αποτελεί πύλη εισόδου των πολιτών στο σύστηµα 

υγείας.
β) Παρέχει στον πολίτη ολοκληρωµένες υπηρεσίες 

πρωτοβάθµιας περίθαλψης, πρόληψης, διάγνωσης, θε−
ραπείας, προαγωγής και φροντίδας της υγείας.

γ) Εξασφαλίζει και συντονίζει τη συνέχεια της φροντί−
δας κατευθύνοντας τον πολίτη προς τα άλλα επίπεδα 
του συστήµατος υγείας.

δ) Σέβεται την αυτονοµία και την αξιοπρέπειά τους, 
στο πλαίσιο των κανόνων βιοηθικής και ιατρικής δεο−
ντολογίας.

5. Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας πε−
ριλαµβάνουν:

α) Όλες τις σχετικές υπηρεσίες υγείας για την παροχή 
των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του πολίτη σε 
νοσηλευτικό ίδρυµα.

β) Την εκτίµηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση µέτρων και προγραµµά−
των για την πρόληψη νοσηµάτων, την καθολική εφαρµο−
γή εθνικού προγράµµατος προσυµπτωµατικού ελέγχου 
για επιλεγµένα νοσήµατα και την προαγωγή υγείας.

γ) Την παροχή πρώτων βοηθειών.
δ) Την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας ψυχικής 

υγείας.
ε) Την παραποµπή, παρακολούθηση και κατά περίπτω−

ση συνδιαχείριση περιστατικών στη δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια φροντίδα.

στ) Την τακτική παρακολούθηση και τη διαχείριση 
ασθενών µε χρόνια νοσήµατα.

ζ) Τις υπηρεσίες µετανοσοκοµειακής και κατ’ οίκον 
φροντίδας υγείας, καθώς και τις υπηρεσίες αποκατά−
στασης.

η) Τον οικογενειακό προγραµµατισµό και τις υπηρε−
σίες µητέρας − παιδιού.

θ) Την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής 
φροντίδας.

ι) Τη διασύνδεση µε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
ια) Την πρωτοβάθµια οδοντιατρική και ορθοδοντική 

φροντίδα, µε έµφαση στην πρόληψη.
ιβ) Την υλοποίηση προγραµµάτων εµβολιασµού.

Άρθρο 2
∆ηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας του Π.Ε.∆.Υ.

1. Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας των ∆.Υ.Πε. 
αποτελούν τις δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.∆.Υ..

2. Τα Κέντρα Υγείας της Χώρας µε τις αποκεντρωµέ−
νες µονάδες τους (Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, 
Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) µε−
ταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δοµή των 
οικείων ∆.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωµένες 
οργανικές µονάδες τους.

3. Oι Μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Εθνι−
κού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
µεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δοµή 
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των ∆.Υ.Πε. ως αποκεντρωµένες µονάδες τους, εξαιρου−
µένων των Φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα οποία παρα−
µένουν και λειτουργούν στον Οργανισµό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο 
τρόπος και οι λεπτοµέρειες της άµεσης επιστηµονικής, 
νοσηλευτικής και εκπαιδευτικής διασύνδεσης όλων των 
δηµοσίων δοµών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που απο−
τελούν το Π.Ε.∆.Υ., µε τα Νοσοκοµεία της ∆.Υ.Πε. στην 
οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκοµεία 
Αναφοράς.

Άρθρο 3
Κέντρα Υγείας

1. Για την ίδρυση και λειτουργία των νέων Κέντρων 
Υγείας και των Πολυδύναµων Κέντρων Υγείας των 
∆.Υ.Πε. απαιτείται έγκριση σκοπιµότητας από τον 
Υπουργό Υγείας, έπειτα από εισήγηση της οικείας 
∆.Υ.Πε. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.Πε.. Με απόφαση των 
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας δύναται να 
χαρακτηρίζονται Κέντρα Υγείας ως Πολυδύναµα, ιδίως, 
µε κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσµιακά και αναγκών στε−
λέχωσης σε ιατρικές ειδικότητες.

2. Για την έγκριση σκοπιµότητας λαµβάνονται υπόψη 
ιδίως η αναγκαιότητα της ίδρυσης, τα πληθυσµιακά 
δεδοµένα, η γειτνίαση µε υφιστάµενες Μονάδες Υγείας, 
οι συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 
περιοχής, η προσβασιµότητα των πολιτών και οι συγκοι−
νωνιακές συνθήκες. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για 
τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναµα Κέντρα Υγείας.

3. Η έδρα κάθε Κέντρου Υγείας ορίζεται µε κριτήριο 
την ισόρροπη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

4. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας σχεδιάζε−
ται και αποφασίζεται από την ∆.Υ.Πε. και βασίζεται σε 
κριτήρια που συνδέονται ιδίως µε τις ανάγκες υγείας 
του πληθυσµού αναφοράς, την ύπαρξη άλλων δοµών 
παροχής υπηρεσιών υγείας, τη µορφολογία της κάθε 
περιοχής και τις υφιστάµενες συγκοινωνιακές συνθήκες.

5. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας ονοµάζεται 
Τοµέας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 
οικείας ∆.Υ.Πε.. Εντός του Το.Π.Φ.Υ., όλες οι δοµές πα−
ροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., οι οικογενειακοί ιατροί, καθώς 
και οι συµβεβληµένοι ιατροί συνιστούν το Τοπικό δίκτυο 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Οι ∆.Υ.Πε. διαιρούνται σε Τοµείς Πρω−
τοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Σε κάθε δήµο αντιστοιχεί 
τουλάχιστον ένας Τοµέας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.). Ο αριθµός των Τοµέων Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας και των αντίστοιχων Τοπικών δικτύων 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. κάθε ∆.Υ.Πε. καθορίζεται µε αποφάσεις 
του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση της οικείας 
∆.Υ.Πε. και σύµφωνη γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ.Πε.. 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, ∆ιοικη−
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και Οικονοµικών συστήνονται τα Κέντρα Υγείας και εκ−
δίδονται οι Οργανισµοί τους, κατόπιν εισηγήσεων των 
οικείων ∆.Υ.Πε. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.Πε.. Με τον Ορ−
γανισµό καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά 
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οργανικές Μονάδες 
και οι αρµοδιότητες καθεµίας, το περιεχόµενο και η δια−
δικασία τήρησης προσωπικού φακέλου ασθενών, καθώς 
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από 
εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.Πε. εκδίδεται Εσωτερικός Κανονι−

σµός Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και των λοιπών 
δηµοσίων δοµών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας µε τον οποίο ορίζονται ο τρόπος 
και η διαδικασία λειτουργίας των υπηρεσιών τους, η 
στελέχωση κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα 
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού τους 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

8. Οι δοµές του Π.Ε.∆.Υ. δύναται να λειτουργούν σε 
εικοσιτετράωρη βάση και 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Με 
αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών κα−
θορίζονται οι ηµέρες, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος 
και η αναγκαιότητα διενέργειας εφηµεριών, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Μέχρι την έκδοση 
των σχετικών υπουργικών αποφάσεων οι ως άνω δο−
µές εξακολουθούν να λειτουργούν µε το υφιστάµενο 
καθεστώς και τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά 
ιατρεία αυτών δύναται να συµπεριλαµβάνονται στα µη−
νιαία προγράµµατα εφηµεριών των νοσοκοµείων, των 
οποίων αποτελούσαν, µέχρι τη δηµοσίευση του παρό−
ντος, αποκεντρωµένες µονάδες.

Άρθρο 4
Επαγγελµατίες Π.Φ.Υ. του Π.Ε.∆.Υ.

1. Επαγγελµατίες Π.Φ.Υ. του Π.Ε.∆.Υ. αποτελούν ο οι−
κογενειακός ιατρός και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, οδο−
ντίατροι, καθώς και άλλοι επαγγελµατίες υγείας, όπως 
οι µαίες, οι επισκέπτες υγείας, οι νοσηλευτές, οι κοι−
νωνικοί λειτουργοί, οι φυσικοθεραπευτές, οι διαιτολό−
γοι – διατροφολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι εργοθεραπευτές, 
τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί ιατρικών και 
βιολογικών εργαστηρίων, χειριστές ιατρικών συσκευών, 
ραδιολόγοι – ακτινολόγοι, οδοντοτεχνίτες και το λοιπό 
υγειονοµικό και παραϊατρικό προσωπικό.

2. Οι επαγγελµατίες υγείας που απαρτίζουν την οµάδα 
Π.Φ.Υ. έχουν διακριτούς ρόλους στην όλη διαδικασία 
προσφοράς υπηρεσιών υγείας και είναι κατάλληλα και 
επαρκώς εκπαιδευµένοι ώστε να είναι σε θέση να ερ−
γαστούν σε επίπεδο κοινότητας.

Άρθρο 5
Οικογενειακός Ιατρός

1. Καθιερώνεται ο θεσµός του Οικογενειακού Ιατρού 
για την παροχή των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο πλαίσιο των 
Τοπικών ∆ικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που συνιστούν τους 
Το.Π.Φ.Υ..

2. Οι Οικογενειακοί Ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στις δοµές Π.Φ.Υ. των Τοπικών ∆ικτύων Π.Φ.Υ., στα 
ιδιωτικά τους ιατρεία και κατ’ οίκον.

3. Οι Οικογενειακοί Ιατροί παρέχουν δέσµη υπηρεσιών 
υγείας η οποία περιλαµβάνει:

α) Τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοση−
µάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των µειζόνων 
παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας και αποκατάστασης, και εξασφαλίζει το συντο−
νισµό και τη διασύνδεση µε άλλους ειδικούς ιατρούς 
του Τοπικού ∆ικτύου κατά περίπτωση, καθώς και µε τα 
Νοσοκοµεία Αναφοράς.

β) Την υποστήριξη, τον προσανατολισµό και την υπεύ−
θυνη καθοδήγηση των ασθενών και της οικογένειάς 
τους µέσα στο σύστηµα υγείας.

γ) Την εφαρµογή προγραµµάτων προληπτικού και 
προσυµπτωµατικού ελέγχου, καθώς και την εφαρµογή 
και παρακολούθηση των προγραµµάτων εµβολιασµού.
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δ) Την παραποµπή των χρηστών των υπηρεσιών υγεί−
ας σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα 
περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των προληπτικών και προσυ−
µπτωµατικών ελέγχων, όπως ορίζουν συγκεκριµένες 
κατευθυντήριες γραµµές και πρωτόκολλα, τα οποία 
ορίζονται είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από την 
οικεία ∆.Υ.Π.Ε. στη βάση των διεθνών προτύπων.

ε) Την επιµέλεια της δηµιουργίας και τήρησης του 
ατοµικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη 
που είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογό του, διασφα−
λίζοντας τη συνέχεια και το συντονισµό της φροντίδας, 
καθώς και την αποτελεσµατικότητά της. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της 
εφαρµογής του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας.

4. Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι συµβεβληµένος ια−
τρός, εκτός εάν εργάζεται ήδη σε δοµή του Π.Ε.∆.Υ. 
και παρέχει υπηρεσίες σε συγκεκριµένο Τοπικό ∆ίκτυο 
Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και συγκεκριµένο πληθυσµό αναφοράς.

5. Καθήκοντα Οικογενειακού Ιατρού µπορούν να 
ασκούν όλοι οι ιατροί µε τίτλο ειδικότητας Γενικής Ια−
τρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής.

6. Ο πολίτης έχει το δικαίωµα να επιλέγει τον Οικο−
γενειακό του Ιατρό από το σύνολο των Οικογενειακών 
Ιατρών του οικείου Τοπικού ∆ικτύου Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 
του Το.Π.Φ.Υ., της οικείας ∆.Υ.Πε.. Η αλλαγή του προ−
σώπου του Οικογενειακού Ιατρού του δικαιούχου είναι 
δυνατή µόνο µία φορά στη διάρκεια του έτους, όπως 
επίσης και κάθε άλλη φορά που συµφωνούν ο δικαι−
ούχος και ο Οικογενειακός Ιατρός. Ο ιατρός που έχει 
επιλεγεί από δικαιούχο, ως Οικογενειακός Ιατρός του, 
έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την επιλογή για σοβαρούς 
προσωπικούς ή επαγγελµατικούς λόγους. Η επιλογή του 
Οικογενειακού Ιατρού των ανηλίκων και όσων τελούν 
υπό δικαστική συµπαράσταση γίνεται από τα πρόσωπα 
που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται 
ο αριθµός των δικαιούχων που µπορούν να επιλέξουν 
τον ίδιο Οικογενειακό Ιατρό, ο αναγκαίος αριθµός των 
Οικογενειακών Ιατρών ανά Τοπικό ∆ίκτυο Υπηρεσιών 
Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ. της οικείας ∆.Υ.Πε., ο τρόπος και η 
διαδικασία επιλογής τους, η διαδικασία ανάθεσης καθη−
κόντων Οικογενειακού Ιατρού σε ιατρούς των Κέντρων 
Υγείας, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόµε−
νό τους, η συνεχιζόµενη εκπαίδευση των Οικογενειακών 
Ιατρών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, ∆ιοικη−
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και Οικονοµικών καθορίζονται τα ζητήµατα που διέ−
πουν έννοµες σχέσεις των Οικογενειακών Ιατρών µε τις 
∆.Υ.Πε. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 6
Σχεδιασµός, ανάπτυξη, εποπτεία και αξιολόγηση 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις ∆.Υ.Πε.

1. Στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προγραµµα−
τισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτές ρυθ−
µίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) προστί−
θενται τα ακόλουθα: «ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη του 
δικτύου της Π.Φ.Υ., καθώς και η κατάρτιση στρατηγικού 
σχεδίου δράσης για την Π.Φ.Υ. σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης 
της ∆.Υ.Πε.».

2. Στο άρθρο 4 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) η παρ. 1Α.α 
τροποποιείται ως εξής: 

«Το Τµήµα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας.» 

3. Στο άρθρο 4 του ν. 3329/2005 προστίθενται τα 
ακόλουθα:

α) Στο τέλος της παρ. 2α προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Τµήµα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας είναι αρµόδιο για την εποπτεία, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, την τοµεοποίηση, την 
ανάπτυξη και το σχεδιασµό του στρατηγικού σχεδίου 
δράσης του Π.Ε.∆.Υ. της οικείας ∆.Υ.Πε..» 

β) Στο τέλος της παρ. 2β προστίθενται τα ακόλουθα:
«Έργο του Τµήµατος αποτελούν η συλλογή και επε−

ξεργασία όλων των εκθέσεων και αναφορών για τις 
Μονάδες Π.Φ.Υ. και η τελική αξιολόγηση των Μονάδων 
αυτών συνοδευόµενη από προτάσεις για τη βελτίωσή 
τους. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πρωτόκολλα και δελ−
τία βέλτιστης πρακτικής που δηµοσιεύονται µε από−
φαση του Υπουργού Υγείας και αφορούν σε κριτήρια 
ποιότητας, αποτελεσµατικότητας, επίτευξης στόχων και 
ασφάλειας των παρεχοµένων υπηρεσιών στις Μονάδες 
Π.Φ.Υ. του Π.Ε.∆.Υ..»

Άρθρο 7
Μεταβατική ∆ιάταξη

Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται 
µνεία σε Κέντρο Υγείας διαλαµβάνονται τα Πολυδύναµα 
Κέντρα Υγείας και οι Νοµαρχιακές και Τοπικές Μονά−
δες Υγείας, οι οποίες, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο 
µεταφέρονται ως µονάδες παροχής Π.Φ.Υ. του Π.Ε.∆.Υ. 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις ∆.Υ.Πε..

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΚΟΠΟ

ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 8
Σκοπός

1. Σκοπός του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρε−
σιών Υγείας είναι:

α) Η αγορά υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισµέ−
νους, τους συνταξιούχους, καθώς και για τα προστα−
τευόµενα µέλη των οικογενειών τους, των µεταφερθέ−
ντων φορέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ενιαίο 
Κανονισµό Παροχών Υγείας του Οργανισµού, ο οποίος 
έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. Φ. 90380/25916/3294 (Β΄ 
2456), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

β) Η θέσπιση κανόνων σχεδιασµού, ποιότητας, ανά−
πτυξης, αξιολόγησης, ασφάλειας και αποτελεσµατικό−
τητας της αγοράς υπηρεσιών υγείας, η διαχείριση και ο 
έλεγχος της χρηµατοδότησης, καθώς και η ορθολογική 
αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων.

γ) Ο καθορισµός των κριτηρίων και των όρων σύνα−
ψης συµβάσεων για αγορά υπηρεσιών υγείας µε φορείς 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και µε συµβαλλόµενους 
ιατρούς, καθώς και η αναθεώρηση και η τροποποίηση 
των όρων αυτών, όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

δ) Η διαπραγµάτευση µε όλους τους συµβαλλόµενους 
παρόχους των αµοιβών τους, των όρων των συµβάσε−
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ων του Οργανισµού, των τιµών των ιατροτεχνολογικών 
υλικών και φαρµάκων.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας κατόπιν ειση−
γήσεως του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται ειδικότερα 
τα ζητήµατα που περιγράφονται στα εδάφια β΄ και γ΄ 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

3. Πόροι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι εκτός των οριζοµένων 
στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και 
τα ποσά των διατάξεων του άρθρου 100 του ν. 4172/ 
2013 (Α΄ 167), όπως αυτές ισχύουν, τα προβλεπόµενα 
στα υπό στοιχείο 7, της υποπαραγράφου ΙΒ2, της παρ. 
ΙΒ, του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), καθώς 
και τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).

Άρθρο 9
∆ιοικητικό Συµβούλιο

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο Οργανισµός διοικείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο 
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.).»

2. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«Ο Πρόεδρος επιλέγεται για θητεία πέντε (5) ετών 
κατόπιν προκήρυξης θέσης και µε τη διαδικασία του 
άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα προσόντα, τα 
κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή της παρούσας. Είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή 
ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική 
εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέ−
µατα υγείας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο Αντιπρόεδρος διορίζεται µε απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαι−
δευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της 
αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εµπειρία και κατάρ−
τιση σε διοικητικά και οικονοµικά θέµατα. Με την ίδια 
υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες του 
Αντιπροέδρου.»

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 
3918/ 2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος αναπληρώ−
νεται από τον Αντιπρόεδρο.»

5. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 
3918/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ζ. Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. συµµετέχει ο Αντιπρό−
εδρος του Οργανισµού, χωρίς δικαίωµα ψήφου, καθώς 
και εκπρόσωπος του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν 
συζητούνται θέµατα προσωπικού ή οργάνωσης και λει−
τουργίας του Οργανισµού και ανάλογα µε τη φύση των 
θεµάτων που συζητούνται.»

6. Η παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η θητεία του Αντιπροέδρου και των µελών του ∆.Σ. 
είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το 
διορισµό νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από τρεις 
µήνες από τη λήξη της.»

7. Η παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, 
καθώς και η µηνιαία αποζηµίωση των λοιπών προσώπων 
που συµµετέχουν στο ∆.Σ., καθορίζονται µε απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών.»

8. Μέχρι το διορισµό του νέου Προέδρου, Αντιπροέ−
δρου και ∆.Σ., η διοίκηση εξακολουθεί να ασκείται από 
τους υφιστάµενους Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και ∆ιοι−
κητικό Συµβούλιο.

 Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Προέδρου

α) Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 21 του ν. 3918/2011, όπως 
ισχύει, καταργείται.

β) Η περίπτωση ια΄ του άρθρου 21 του ν. 3918/2011, 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως και ανα−
ριθµείται σε ι΄:

«ι. Ο Πρόεδρος µπορεί µε αποφάσεις του να αναθέτει 
στον Αντιπρόεδρο, καθώς και σε Προϊσταµένους Γενι−
κών ∆ιευθύνσεων, ειδικά καθήκοντα ή να τους µεταβι−
βάζει αρµοδιότητες.»

Άρθρο 11
Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3918/2011, όπως 
ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄, ως 
ακολούθως:

«ια. Εποπτεύει την είσπραξη των εσόδων του Οργα−
νισµού.

ιβ. Μεριµνά για τον έλεγχο των δαπανών του Οργα−
νισµού.

ιγ. Εγκρίνει τον Οργανισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που καταρ−
τίζει η αρµόδια υπηρεσία και εισηγείται στον Υπουργό 
Υγείας σχετικά µε την έκδοση του απαιτούµενου προ−
εδρικού διατάγµατος.

ιδ. Μεριµνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ορ−
γανισµού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Με απόφαση του ∆.Σ., µετά από εισήγηση του Προέ−
δρου, µπορεί να µεταβιβάζονται αρµοδιότητές του στον 
Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα µέλη του ∆.Σ., 
καθώς και σε προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων ή 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

Άρθρο 12
∆ιοικητική οργάνωση

1. Οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακρίνονται σε Κεντρική 
Υπηρεσία και Περιφερειακές.

Η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισµού διαρθρώνεται 
ως εξής:

α) Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων.
β) Γενική ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασµού Αγο−

ράς Υπηρεσιών Υγείας.
γ) Αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία υπαγόµενα στον 

Πρόεδρο.
δ) ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α..
2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων είναι 

αρµόδια για τον προγραµµατισµό της δραστηριότη−
τας και το συντονισµό της λειτουργίας των επιµέρους 
οργανικών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε 
σκοπό την αποδοτικότερη, ουσιωδέστερη και αποτε−
λεσµατικότερη εκτέλεση του έργου τους.
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Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων συγκρο−
τείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:

α) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµι−
κών είναι αρµόδια για την κατάρτιση του προϋπολο−
γισµού, του απολογισµού, καθώς και του ισολογισµού, 
τη µέριµνα για την τροποποίηση και την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού, τη µισθοδοσία και τις προµήθειες, 
τον προγραµµατισµό της διάθεσης των πιστώσεων και 
την παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης των 
περιφερειακών υπηρεσιών, την επεξεργασία των οι−
κονοµικών στοιχείων του Οργανισµού και τη µέριµνα 
για την αποστολή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες των 
εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστι−
κή Αρχή, την άσκηση της ταµειακής διαχείρισης του 
Οργανισµού, το συντονισµό, τον καταλογισµό και την 
είσπραξη εσόδων του ποσοστού έκπτωσης («rebate») και 
του ποσού αυτόµατης επιστροφής («clawback») και την 
εφαρµογή διορθωτικών µέτρων στις υπηρεσίες υγείας.

β) ∆ιεύθυνση Συµβάσεων. Η ∆ιεύθυνση Συµβάσεων 
είναι αρµόδια για την κατάρτιση, τη σύναψη και τη δι−
αχείριση συµβάσεων µε τους παρόχους υγείας και την 
εισήγησή τους στο ∆.Σ. του Οργανισµού.

γ) ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης. Η ∆ιεύθυνση 
Ελέγχου και Εκκαθάρισης είναι αρµόδια για τη διαχείρι−
ση και τον έλεγχο της χρηµατοδότησης, την ορθολογική 
αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων, τη µηχανογραφική 
επεξεργασία, τον οικονοµικό−κλινικό έλεγχο, τον έλεγχο 
των αναγκαίων παραστατικών για τις δαπάνες υγείας, 
την ανάληψη, εκκαθάριση των δαπανών και την έκδοση 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.

δ) ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων. Η ∆ι−
εύθυνση ∆ιεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων είναι αρµόδια 
για τη διαχείριση του µηχανισµού απόδοσης δαπανών 
υγειονοµικής περίθαλψης µεταξύ των κρατών−µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικο−
νοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ελβετίας κατ’ εφαρµογή 
των Κανονισµών (ΕΚ) 883/2004 και (ΕΚ) 987/2009 και 
την ανταπόκριση στο ρόλο του Οργανισµού Σύνδεσης 
της Ελλάδας και του αρµόδιου Φορέα τόπου διαµονής 
ή κατοικίας για παροχές ασθενείας σε είδος. Είναι αρ−
µόδια για την εφαρµογή διατάξεων των Κανονισµών 
περί προγραµµατισµένης περίθαλψης ασφαλισµένων 
σε άλλο κράτος − µέλος και περί των δικαιωµάτων των 
διακινούµενων Ευρωπαίων ασφαλισµένων ως προς τις 
παροχές ασθενείας. Μεριµνά για την εφαρµογή της 
εναρµονισµένης στο Εθνικό ∆ίκαιο Οδηγίας 24/2011/ΕΕ 
περί ∆ιασυνοριακής Περίθαλψης και αποτελεί το Εθνικό 
Σηµείο Επαφής της Ελλάδας. Τέλος, είναι αρµόδια για 
τη διαχείριση των διµερών συµφωνιών/συµβάσεων µετα−
ξύ ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής ασφάλισης µε σκο−
πό τη διευθέτηση ειδικών θεµάτων κατ’ εφαρµογή των 
Κανονισµών και µεριµνά για την επέκταση υφιστάµενων 
διµερών συµφωνιών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και 
για τη σύναψη νέων συµβάσεων µε τρίτες χώρες.

3. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασµού 
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας είναι αρµόδια για τον προ−
γραµµατισµό της δραστηριότητας και το συντονισµό 
της λειτουργίας των επιµέρους οργανικών µονάδων από 
τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό τη µεθοδικότερη, 
ουσιωδέστερη και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του 
έργου τους.

Η Γενική ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασµού Αγο−
ράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες 
υπηρεσιακές µονάδες:

α) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης. Η ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικής Υποστήριξης είναι αρµόδια για το σχεδι−
ασµό και την εφαρµογή πολιτικών για την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, την τεχνική υπο−
στήριξη και τη µέριµνα για την καλύτερη λειτουργία 
του Οργανισµού.

β) ∆ιεύθυνση Πληροφορικής. Η ∆ιεύθυνση Πληροφο−
ρικής είναι αρµόδια για την εισαγωγή, την εφαρµογή 
της πληροφορικής στον Οργανισµό, την ανάλυση και 
επεξεργασία στοιχείων για στατιστική αξιολόγηση, τη 
σύνταξη µελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρο−
νικών υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης µε βάση την 
εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρµά−
κων και παραπεµπτικών πράξεων και την εξασφάλιση 
της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµά−
των και των εφαρµογών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων 
που εντάσσονται σε αυτόν.

γ) ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού. Η ∆ιεύθυνση 
Στρατηγικού Σχεδιασµού είναι αρµόδια για το σχεδι−
ασµό και τον καθορισµό των αναγκών των υπηρεσιών 
υγείας. Επίσης, µεριµνά για το σχεδιασµό προγραµµά−
των και δράσεων υγείας και τη διαχείριση κοινοτικών 
προγραµµάτων, για την κατάρτιση κανόνων ποιότητας 
και αποτελεσµατικότητας της αγοράς υπηρεσιών υγείας 
και την εποπτεία επί της εφαρµογής τους.

δ) ∆ιεύθυνση Φαρµάκου. Η ∆ιεύθυνση Φαρµάκου είναι 
αρµόδια για τον καθορισµό των διαδικασιών παροχής 
φαρµάκων και συναφών ειδών, την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που 
λαµβάνονται µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής συ−
νταγογράφησης, όπως επίσης και για τη συγκέντρωση 
και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη συνταγο−
γράφηση και φαρµακευτική κατανάλωση για την έκδο−
ση των οικείων αποφάσεων καταλογισµού είσπραξης 
υποχρεωτικών εκπτώσεων («rebate») και επιστροφής 
υπερβάλλουσας µηνιαίας διαφοράς («clawback»). Επίσης, 
είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της ελληνικής και 
διεθνούς νοµοθεσίας της σχετικής µε τα φάρµακα και 
των Οδηγιών που παρέχονται από τον Εθνικό Οργανι−
σµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.), την υποστήριξη των αρµοδίων 
Επιτροπών που κρίνουν την αναγκαιότητα θεραπείας 
µε φάρµακα υψηλού κόστους ή/και φάρµακα που δεν 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και το χειρισµό θεµάτων 
σχετικά µε τη διαχείριση αυτών και τη διαχείριση της 
λειτουργίας των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και 
τον έλεγχο εκκαθάρισης συνταγών.

4. Στον Πρόεδρο υπάγονται οι υπηρεσίες:
α) Αυτοτελές Τµήµα Νοµικών Υποθέσεων. Οι αρµο−

διότητες του Τµήµατος Νοµικών Υποθέσεων ανάγο−
νται στη νοµική κάλυψη και η εκπροσώπηση γίνεται 
αποκλειστικά από τη νοµική υπηρεσία του Οργανισµού 
ενώπιον ∆ικαστηρίων και Αρχών, στη γνωµοδότηση επί 
θεµάτων νοµικής φύσεως που αφορούν τον Οργανισµό, 
στην παροχή νοµικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς 
τις υπηρεσίες του Οργανισµού, εφόσον αυτές ζητού−
νται, στη νοµική επεξεργασία των πάσης φύσεως δια−
κηρύξεων, συµβάσεων και συµφωνιών του Οργανισµού, 
στη νοµική επεξεργασία των προτεινόµενων από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού προσχεδίων νό−
µων, διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων, στην 
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παρακολούθηση της νοµολογίας των δικαστηρίων που 
αφορά τον Οργανισµό και η παροχή σχετικών οδηγι−
ών προς τις Υπηρεσίες. Το Τµήµα τελεί υπό τη γενική 
εποπτεία του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Ν.Σ.Κ. 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 19 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), όπως ισχύουν, 
οι οποίες δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.

β) Γραφείο Γραµµατείας Προέδρου και ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Οι αρµοδιότητες του Γραφείου ανάγονται 
στην υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και του ∆.Σ., 
τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των 
αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της επικοινωνίας 
µε τις υπηρεσιακές µονάδες, το προσωπικό, τους συλ−
λόγους, τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το 
κοινό, γενικά.

γ) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας. Το Γραφείο Τύπου 
και Επικοινωνίας παρακολουθεί τα µέσα µαζικής επικοι−
νωνίας και του διαδικτύου, ενηµερώνει τη διοίκηση και 
τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες. Επίσης, ενηµερώνει 
το κοινό για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του 
Οργανισµού, επιµελείται της σύνταξης και της προώ−
θησης των ανακοινώσεων του Οργανισµού, καθώς και 
των πάσης φύσεως εκδηλώσεών του.

δ) Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Τµήµα 
Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδιο για την άσκηση του 
εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες του Οργανισµού, 
ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Προέδρου.

ε) Γραφείο ∆ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών. 
Το Γραφείο ∆ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 
είναι αρµόδιο για τη διαχείριση παραπόνων και καταγ−
γελιών των ασφαλισµένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς επίσης 
και των συµβαλλοµένων παρόχων µε στόχο τη βελτίωση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών.

5. Τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µεταφέρονται στις Πε−
ριφερειακές ∆ιευθύνσεις, όπου υφίστανται ως αυτοτελή 
τµήµατα µε αρµοδιότητα την προµήθεια, διαχείριση 
και διάθεση φαρµάκων και συναφών ειδών περίθαλψης.

Το φαρµακείο το οποίο στεγάζεται στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Οργανισµού αποτελεί το Κεντρικό Φαρ−
µακείο του Φορέα.

6. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση των 
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 157) 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 6γ 
του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), καταρτίζεται Οργανισµός µετά 
τη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του 
Οργανισµού, το ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε αποφάσεις του, 
κατανέµει τις αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων περαιτέ−
ρω, τοποθετεί και αναθέτει καθήκοντα στο υφιστάµενο 
προσωπικό του.

Άρθρο 13
Αποσπασµένο προσωπικό της ∆.Ε.Η. Α.Ε. και 

λοιπών φορέων του ∆ηµοσίου

Το ιατρικό, υγειονοµικό και διοικητικό προσωπικό της 
∆.Ε.Η. Α.Ε., καθώς και λοιπών φορέων του ∆ηµοσίου, 
που υπηρετεί στις υγειονοµικές µονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
εξακολουθεί να υπηρετεί µε απόσπαση στις οικείες 
∆.Υ.Πε.. Το ανωτέρω προσωπικό αποσπάται µε απόφαση 
των Υπουργών Υγείας, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση 

συναρµόδιου Υπουργού και τοποθετείται µε απόφαση 
του αρµόδιου ∆ιοικητή Υ.Πε. ανάλογα µε τις ανάγκες 
του Π.Ε.∆.Υ..

Άρθρο 14
Συµµετοχή ιατρών στις Υγειονοµικές Επιτροπές και 
στο Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στις Υγειονοµικές Επιτροπές και το Ανώτατο Υγειο−
νοµικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της παρ. 2 του άρθρου 
54 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και στο έργο των ελεγκτών 
ιατρών / οδοντιάτρων µετέχουν ιατροί / οδοντίατροι 
είτε µε διάθεση από τις ∆.Υ.Πε. είτε συµβεβληµένοι µε 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού 
δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Υγείας καθορίζεται η αµοιβή των συµβαλλόµενων 
ιατρών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 15
Θεσµική διασύνδεση ∆.Υ.Πε. – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 
(Α΄ 81) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.Πε., όταν συζητώνται 
θέµατα του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας, 
συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Πρόεδρος του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ο αναπληρωτής του.»

Το ένα από τα µέλη, όπως προβλέπεται στις διατάξεις 
του εδαφίου γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/ 
2011, προέρχεται από τα µέλη του εδαφίου γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81).

2. Η παρ. Α΄ του άρθρου 18 του ν. 4213/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:

Α) Τα Νοσοκοµεία που απαρτίζουν τα παρακάτω 
ενιαία και αυτοτελή Ν.Π.∆.∆.: «Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣ−
ΤΑΝΕΙΟ» − Γ.Ν.−Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ», Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕ−
ΛΕΗΜΩΝ», «Γ.Ν.−Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ», «Γ.Ν. Κεφαλληνίας», «Γ.Ν. 
Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», «Γ.Ν.− Κ.Υ. Νάξου» και 
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ− ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» επανακτούν την αυτοτέλειά τους και 
επανέρχονται σε καθεστώς µεταξύ τους διασύνδεσης, 
ως αυτό ίσχυε µέχρι και 31.12.2012. Μέχρι το διορισµό 
κοινού ∆ιοικητή και ενιαίου συλλογικού οργάνου διοί−
κησης τις αρµοδιότητές τους ασκούν ο ∆ιοικητής και 
το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο.

Οι υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.123883/12 (Β΄ 3499), Υ4α/οικ 
123898/12 (Β΄ 3499), Υ4α/οικ. 123814/12 (Β΄ 3486), Υ4α/οικ. 
123903/12 (Β΄ 3499) και Υ4α/οικ. 123913/12 (Β΄ 3515) απο−
φάσεις παύουν να ισχύουν. Όλες οι ισχύουσες διατάξεις 
περί διασύνδεσης εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή 
και για τα ως άνω νοσοκοµεία που µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου τίθενται σε καθεστώς διασύνδεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ/
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 16
∆ιαθεσιµότητα υπαλλήλων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Το σύνολο του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.) ιατρικού, οδο−
ντιατρικού, νοσηλευτικού, επιστηµονικού, παραϊατρικού, 
τεχνικού, διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του 
παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε ταυτόχρο−
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νη κατάργηση των θέσεων που κατέχει. Οι ανωτέρω 
υπάλληλοι παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας 
επί έναν (1) µήνα και εν συνεχεία, µετατάσσονται / µε−
ταφέρονται, µετά από αίτησή τους, µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του επόµενου άρθρου, σε οργανικές 
θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν στις ∆ι−
οικήσεις των αντίστοιχων, χωροταξικά, Υγειονοµικών 
Περιφερειών (∆.Υ.Πε.), όπως προβλέπεται µε την παρ. 
4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (A΄ 288). Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η χωροταξική κατα−
νοµή, ανά Υγειονοµική Περιφέρεια, των υφιστάµενων 
Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Στους υπαλλήλους που 
τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας καταβάλλονται 
τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµό−
τητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα 
οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη 
και ασφαλισµένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, 
επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλ−
ψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε 
διαθεσιµότητα και για το χρονικό διάστηµα που αυτή 
διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, 
τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας δεκαπέντε (15) 
ηµερών όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφοµένων υπαλλή−
λων εµπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:

α) Υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 
67% και άνω.

β) Πολύτεκνος, κατά την έννοια των παραγράφων 1 
έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), 
εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν µε αυτόν και ανήκουν 
στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε 
τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα.

γ) Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή 
τέκνο τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω και 
ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµ−
φωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα και του 
οποίου το ετήσιο συνολικό εισόδηµα του εξαρτώµενου 
δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ.

δ) Υπάλληλος, ο οποίος δυνάµει νόµου ή δικαστικής 
αποφάσεως, ασκεί, κατ’ αποκλειστικότητα, τη γονική 
µέριµνα τέκνου, συνοικεί µε αυτό και αυτό ανήκει στην 
κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον 
Κ.Φ.Ε., όπως αυτός ισχύει σήµερα, εφόσον το συνολικό 
ετήσιο εισόδηµα του εξαρτώµενου τέκνου δεν ξεπερνά 
τις 12.000 ευρώ.

ε) Υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συ−
µπαραστάτης, δυνάµει δικαστικής απόφασης, συνοικεί 
µε τον συµπαραστατούµενο και το συνολικό ετήσιο 
εισόδηµα του συµπαραστατούµενου δεν ξεπερνά τις 
12.000 ευρώ.

στ) Υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος 
τίθεται, δυνάµει του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιµό−
τητας. Με κοινή αίτηση των συζύγων προς την υπηρεσία 
προέλευσής τους δηλώνεται η προτίµηση υπαγωγής 
στις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της παρούσας παραγρά−
φου υπέρ του ενός εκ των δύο συζύγων.

ζ) Υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τε−
λεί ήδη σε καθεστώς διαθεσιµότητας ή έχει απολυθεί, 
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 90 του 
ν. 4172/2013. Το γεγονός αυτό, κοινοποιείται προς την 
υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου που πρόκειται 

να τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας, µε ευθύνη του 
και προκειµένου αυτός να υπαχθεί στις ευνοϊκότερες 
ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου.

η) Οι υπηρετούντες σε υπηρεσίες, οι οποίες εδρεύουν 
σε περιοχές εντός των ορίων του Νοµού Κεφαλληνίας, 
οι οποίες έχουν κηρυχθεί σεισµόπληκες.

3. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς 
διαθεσιµότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται 
από το όργανο διοίκησης του Φορέα προέλευσης.

Άρθρο 17
Κινητικότητα υπαλλήλων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ∆.Υ.Πε.

1. Εκ των υπαλλήλων των παραγράφων 1 και 2 του 
προηγούµενου άρθρου, που έχουν τεθεί σε καθεστώς δι−
αθεσιµότητας οι ιατροί/οδοντίατροι, µόνιµοι και Ι.∆.Α.Χ., 
µετατάσσονται/µεταφέρονται, µε την ίδια εργασιακή 
σχέση, σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστι−
κής απασχόλησης, που συνιστώνται για το σκοπό αυ−
τόν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του 
προηγούµενου άρθρου, κατόπιν αιτήσεως τους, περί 
αποδοχής της εν λόγω θέσης, λαµβανοµένων υπόψη 
και των ρυθµίσεων της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 
2190/1994, όπως ισχύει. Το λοιπό προσωπικό των παρα−
γράφων 1 και 2 µετατάσσεται/µεταφέρεται, επίσης, µε 
την ίδια εργασιακή σχέση, κατόπιν σχετικής αιτήσεως 
αποδοχής. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται από τους 
ενδιαφεροµένους, εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων 
της ως άνω παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου. 
Οι εν λόγω αιτήσεις, οι οποίες υπέχουν θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), υποβάλλονται από 
τους ενδιαφεροµένους στις αρµόδιες υπηρεσίες των 
κατά τόπους περιφερειακών διοικητικών µονάδων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες µε ευθύνη τους τις διαβιβάζουν 
στις αντίστοιχες υπηρεσίες των ∆.Υ.Πε. υποδοχής, εντός 
τριών ηµερών. Το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό που 
ασκεί, παράλληλα, ελευθέριο επάγγελµα και το οποίο 
έχει υποβάλει αίτηση αποδοχής θέσης πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης σε ∆.Υ.Πε., οφείλει, κατά 
το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας και προκειµένου να 
αναλάβει, να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία της 
∆.Υ.Πε. υποδοχής βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας ή 
εναλλακτικά, στην περίπτωση που χωρίς δική του υπαι−
τιότητα είναι αδύνατη η άµεση λήψη αντίστοιχης βεβαί−
ωσης, επικυρωµένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής 
δραστηριότητας προς την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η 
βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας κατατίθεται στην 
αρµόδια υπηρεσία υποδοχής, από τον υπόχρεο, αµέσως 
µετά τη λήψη της, το αργότερο εντός µηνός από την 
ανάληψη υπηρεσίας, άλλως απολύονται αυτοδικαίως.

2. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της σχε−
τικής αίτησης αποδοχής ο υπάλληλος που έχει τεθεί 
σε καθεστώς διαθεσιµότητας απολύεται, αυτοδικαίως, 
µετά την πάροδο του προκαθορισµένου χρόνου των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του παρόντος.

3. Στην περίπτωση που ο µετατασσόµενος/µεταφε−
ρόµενος υπάλληλος δεν παρουσιαστεί στην αρµόδια 
υπηρεσία του φορέα υποδοχής, προκειµένου να ανα−
λάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως.

4. Οι πράξεις µετάταξης / µεταφοράς των εν λόγω 
υπαλλήλων εκδίδονται από το αρµόδιο όργανο διοίκη−
σης του Φορέα υποδοχής.
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Άρθρο 18
Ένταξη και κατάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού

προσωπικού στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

Εντός οκταµήνου από την ολοκλήρωση της µετάτα−
ξης/µεταφοράς, το ως άνω ιατρικό προσωπικό αξιο−
λογείται και κατατάσσεται σε θέσεις κλάδου ιατρών/
οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. που θα ενταχθούν στο Π.Ε.∆.Υ., 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του παρόντος.

Άρθρο 19
Αυτοδίκαιη λήξη προγενέστερων

συµβατικών υποχρεώσεων

Συµβάσεις ιατρών, οδοντιάτρων και λοιπού προσωπι−
κού, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 17 και οι οποίοι διατηρούν οποιασ−
δήποτε µορφής εργασιακή σχέση µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλην 
µονίµων και Ι.∆.Α.Χ., οι οποίες συνήφθησαν οποτεδήποτε 
πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, παύουν, αυτοδι−
καίως, να ισχύουν, αζηµίως για τον Οργανισµό.

Άρθρο 20
Παροχή Π.Φ.Υ. κατά το χρόνο

της διαθεσιµότητας/κινητικότητας

Κατά τη διάρκεια και έως την ολοκλήρωση της εν 
λόγω διαδικασίας διαθεσιµότητας /κινητικότητας προ−
σωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τις ∆.Υ.Πε., η παροχή υπηρε−
σιών Π.Φ.Υ. ανατίθεται στα κατά τόπους αρµόδια Κέντρα 
Υγείας, τους συµβεβληµένους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
επικουρικά, στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκοµείων 
του E.Σ.Υ..

Άρθρο 21
Μισθοδοσία προσωπικού, οικονοµική διαχείριση
και µεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας

1. Το πάσης φύσεως ιατρικό/οδοντιατρικό, νοσηλευτικό 
και λοιπό προσωπικό που µετατάσσεται ή µεταφέρεται, 
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος 
νόµου, σε θέσεις που συστήνονται για το σκοπό αυτόν, 
σε κάθε ∆ιοικητική Υγειονοµική Περιφέρεια (∆.Υ.Πε.), σε 
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄ 
288), µετά την έκδοση της αναφερόµενης κοινής υπουρ−
γικής απόφασης ως ορίζεται στη διάταξη, µισθοδοτεί−
ται από τους Φορείς αυτούς και οι σχετικές πιστώσεις 
εγγράφονται στους οικείους Κ.Α.Ε. του ειδικού φορέα 
210 του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας. Για 
τη µισθοδοσία του προσωπικού αυτού έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 
(Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄ 288), όπως ισχύουν. Η 
εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών του ανωτέρω προ−
σωπικού διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
οικείας ∆.Υ.Πε.. Για τις πρόσθετες αµοιβές, εφηµερίες, 
νυχτερινά και εξαιρέσιµα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85).

2. Το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό της ανωτέρω 
παραγράφου 1, µόνιµοι και Ι.∆.Α.Χ., διατηρεί το σύνο−
λο των τακτικών αποδοχών που λαµβάνουν κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) και µέχρι την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και κατά−
ταξης αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 
του παρόντος. Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου 
ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., λαµβάνουν τις αποδοχές που 
προβλέπονται από τις οικείες µισθολογικές διατάξεις.

3. Ειδικά για το ιατρικό/οδοντιατρικό, νοσηλευτικό και 
λοιπό προσωπικό που υπηρετεί και κατέχει θέσεις στα 
Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωµένες µονάδες τους, 
τα οποία µεταφέρονται και αποτελούν αποκεντρωµέ−
νες µονάδες των ∆.Υ.Πε., σύµφωνα µε την παράγρα−
φο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, η εκκαθάριση των 
τακτικών αποδοχών εξακολουθεί έως και 31.12.2014 να 
διενεργείται κανονικά από τα νοσοκοµεία, των οποί−
ων αποτελούσαν αποκεντρωµένες µονάδες τους. Από 
1.1.2015, οι τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού 
εκκαθαρίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των ∆.Υ.Πε..

Για τις πρόσθετες αµοιβές, εφηµερίες, νυχτερινά και 
εξαιρέσιµα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) και οι αποζηµιώσεις 
αυτές εκκαθαρίζονται έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2014 
από τα νοσοκοµεία.

4. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέ−
ντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, κα−
θώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που 
εντάσσονται στις ∆.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωµέ 
νες µονάδες αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα−
ρόντος, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 
των κλειστών – σφαιρικών προϋπολογισµών εσόδων − 
εξόδων των ∆.Υ.Πε.. Οι αντίστοιχες πιστώσεις που είναι 
εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Υγείας, καθώς και στον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
για το σκοπό αυτόν από 1.1.2015 µεταφέρονται και εγ−
γράφονται στους προϋπολογισµούς των ∆.Υ.Πε.. Οι 
αρµόδιες υπηρεσίες των ∆.Υ.Πε. αναλαµβάνουν τη σύ−
νταξη και εκτέλεση του προϋπολογισµού, οικονοµικού 
έτους 2015, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα απολογιστικά 
στοιχεία των ανωτέρω µονάδων για τα έτη 2013 και 
2014, την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος προ−
µηθειών και υπηρεσιών, τη διενέργεια των σχετικών 
διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των σχετικών 
συµβάσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την 
ευθύνη ενταλµατοποίησης και εκκαθάρισης των δαπα−
νών αυτών.

5. Για λόγους εύρυθµης λειτουργίας και διασφάλι−
σης του δηµοσίου συµφέροντος τα Κέντρα Υγείας, τα 
περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και οι µονάδες παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που µεταφέρονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος και αποτελούν αποκεντρωµένες 
µονάδες των ∆.Υ.Πε., εξακολουθούν µε την υφιστάµενη 
διαδικασία έως και τις 31.12.2014, να εφοδιάζονται µε πά−
σης φύσεως φαρµακευτικό, υγειονοµικό και λοιπό υλικό, 
καθώς και κάθε είδους παροχή υπηρεσιών, αντιστοίχως 
από τα νοσοκοµεία διασύνδεσης και τις υπηρεσίες του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι δαπάνες αυτές, επιβαρύνουν τους προϋπο−
λογισµούς των νοσοκοµείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τους 
οποίους εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλµατοποί−
ηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύµφωνα µε 
τα σχετικά παραστατικά, που θα εκδοθούν έως την ως 
άνω αναφερόµενη ηµεροµηνία. Μετά από γνώµη των 
∆.Υ.Πε., εκτελούνται κανονικά, υφιστάµενες συµβάσεις, 
καθώς επίσης και τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες, που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες συνεχίζουν έως την 
ολοκλήρωσή τους.

6. Τα ακίνητα του Ι.Κ.Α.−Ε.ΤΑ.Μ., στα οποία στεγάζο−
νται ή συστεγάζονται Υγειονοµικές Υπηρεσίες, Μονάδες 
Υγείας, το Κέντρο ∆ιάγνωσης Ιατρικής της Εργασίας 
και λοιπές υπηρεσίες υγείας του Ιδρύµατος, καθώς και 
ο µηχανολογικός, µηχανογραφικός και λοιπός εξοπλι−
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σµός, ο οποίος χρησιµοποιείται για την οργάνωση και 
παροχή των υπηρεσιών υγείας, από την ολοκλήρωση 
της ένταξης των µονάδων, παραχωρούνται προς χρήση 
άνευ ανταλλάγµατος στις οικείες ∆.Υ.Πε, στις οποίες κα−
τανέµονται οι µονάδες υγείας και το Κέντρο ∆ιάγνωσης 
Ιατρικής της Εργασίας, οι οποίες αναλαµβάνουν κατά 
αναλογία της χρήσης, την υποχρέωση της πληρωµής 
των αναλογούντων φόρων, τελών, λογαριασµών κοινής 
ωφέλειας, εξόδων συντήρησης, καθώς και των αναλο−
γούντων εξόδων για τυχόν απαιτούµενη λειτουργική 
αναβάθµιση.

Τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Επιτροπές Προ−
έγκρισης Φαρµάκων του Οργανισµού, στις Μονάδες 
Υγείας εξαιρούνται της παραχώρησης.

Με απόφαση του ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α.−Ε.ΤΑ.Μ., µετά από 
αίτηση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της οικείας 
∆.Υ.Πε., η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγα−
σης του Ι.Κ.Α−Ε.ΤΑ.Μ., στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
της, παρέχει τις υπηρεσίες της στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στις 
∆.Υ.Πε..

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης 
του ως άνω ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισµού 
στις ∆.Υ.Πε., η υποστήριξη συνεχίζεται και στη θέση του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπεισέρχονται αποκλειστικά οι ∆.Υ.Πε..

7. Συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων που έχουν συναφθεί 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους φορείς των οποίων ο κλά−
δος εντάχθηκε στον Οργανισµό στα οποία στεγάζονται 
Υγειονοµικές Μονάδες ισχύουν έναντι των ∆.Υ.Πε στις 
οποίες εντάσσονται οι Μονάδες. Εντός τριών µηνών από 
την ισχύ του παρόντος νόµου, ο ∆ιοικητής της οικείας 
∆.Υ.Πε. µετά από έγγραφη δήλωση επαναδιαπραγµατεύ−
εται το καταβαλλόµενο µηνιαίο µίσθωµα. Σε περίπτω−
ση µη συµφωνίας µεταξύ των δυο µερών, παρέχεται η 
δυνατότητα στις ∆.Υ.Πε. της µονοµερούς καταγγελίας. 
Σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης υγειονοµι−
κών µονάδων που µεταφέρονται στις ∆.Υ.Πε. η µίσθωση 
καταγγέλλεται αυτοδίκαια και αζηµίως για το ∆ηµόσιο.

8. Από την ψήφιση του παρόντος, το πάσης φύσεως 
υγειονοµικό, φαρµακευτικό και λοιπό αναλώσιµο υλικό 
των υγειονοµικών µονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εντάσσο−
νται στις ∆.Υ.Πε., περιέρχεται κατά κυριότητα σε αυτές, 
µε έκδοση διαπιστωτικής πράξης, µετά τη διενέργεια 
σχετικής απογραφής από τις οικείες Περιφερειακές ∆ι−
ευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν την πλήρη ευθύνη για τη διαφύλαξη 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας µέχρι την οριστική 
παράδοσή της στις οικείες ∆.Υ.Πε..

9. Η νόµιµη εκπροσώπηση των µονάδων που µεταφέ−
ρονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δικα−
στική και εξώδικη ανήκει στους διοικητές των οικείων 
Υγειονοµικών Περιφερειών. Εκκρεµείς δίκες που αφο−
ρούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσοµένων µονά−
δων, του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού 
που µετατάσσεται ή µεταφέρεται, συνεχίζονται από τις 
∆ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών (∆.Υ.Πε.), χω−
ρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. ∆ικαστικές αποφάσεις 
που εκδίδονται ισχύουν έναντι των ∆.Υ.Πε.. Εκκρεµείς 
δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του πάσης 
φύσεως προσωπικού των ανωτέρω µονάδων που δεν 
µεταφέρεται ή µετατάσσεται στις ∆.Υ.Πε., συνεχίζονται 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς να επέρχεται διακοπή και οι 
δικαστικές αποφάσεις ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 
Εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις του ιατρικού, νοση−

λευτικού και λοιπού προσωπικού που µεταφέρεται ή 
µετατάσσεται συνεχίζονται από τα αρµόδια πειθαρχικά 
όργανα των ∆.Υ.Πε.. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής 
έχουν ανάλογη εφαρµογή και για το προσωπικό των 
Κέντρων Υγείας, και των αποκεντρωµένων µονάδων που 
εντάσσονται στις ∆.Υ.Πε..

10. Στις ∆.Υ.Πε., περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυρι−
ότητα, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης 
ή συµβολαίου, το σύνολο της κινητής και ακίνητης πε−
ριουσίας που νέµονται και κατέχουν τα Κέντρα Υγείας 
και οι αποκεντρωµένες µονάδες τους.

11. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ρυθµίζεται 
κάθε επιµέρους θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για 
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 22
Σύσταση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Στο άρθρο 25 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), όπως ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Oι θέσεις του κλάδου ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., 
συνιστώνται κατά ειδικότητα µε απόφαση των Υπουρ−
γών Υγείας, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµι−
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κατά Νοσοκοµείο, 
Κέντρο Υγείας, Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο ή και 
∆.Υ.Πε., ύστερα από εισήγηση των οικείων ∆ιοικητών 
των Υ.Π.Ε. και έγκριση από το ΚΕ.Σ.Υ.Πε.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Oι θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., προκηρύσσο−
νται κατά ειδικότητα κατά Νοσοκοµείο, Κέντρο Υγείας, 
Πολυδύναµο Περιφερειακο Ιατρείο ή/και ∆.Υ.Πε.».

3. Η προκήρυξη των θέσεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 
στα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναµα Περιφερειακα Ιατρεία 
ή/και ∆.Υ.Πε. γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητή της οι−
κείας Υ.Πε.. Ο διορισµός των επιλεγέντων ιατρών γίνεται 
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) 
καταργείται. Για την κάλυψη των αναγκών του Π.Ε.∆.Υ. 
στις ∆.Υ.Πε., εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις που 
ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς και το επικου−
ρικό προσωπικό.

Άρθρο 23
Μεταφορά προσωπικού Κέντρων Υγείας

Όλες οι θέσεις των Κέντρων Υγείας της χώρας και 
των αποκεντρωµένων µονάδων τους (Πολυδύναµα Περι−
φερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφε−
ρειακά Ιατρεία), όπως αυτές είχαν συσταθεί σύµφωνα µε 
τους υφιστάµενους οργανισµούς αυτών, µεταφέρονται 
αυτοδικαίως στις αντίστοιχες ∆.Υ.Πε.. Το πάσης φύσεως 
προσωπικό που υπηρετεί στις προαναφερόµενες δοµές, 
εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στις θέσεις 
που κατέχει µε την ίδια εργασιακή σχέση, βαθµό και 
ειδικότητα. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εκδίδο−
νται από τους ∆ιοικητές των οικείων Υ.Πε..

Άρθρο 24
Πλήρωση θέσεων κλάδου ΠΕ ιατρών – οδοντιάτρων, 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

1. Οι τυχόν θέσεις του κλάδου ΠΕ ιατρών–οδοντιάτρων 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που θα πα−
ραµείνουν κενές µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
µετάταξης/µετακίνησης σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, 
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καταργούνται αυτοδικαίως. Με απόφαση του αρµόδιου 
οργάνου διοίκησης της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρει−
ας διαπιστώνεται η κατάργηση αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε κάθε ∆.Υ.Πε. 
συγκροτούνται ανά ειδικότητα συµβούλια προσλήψε−
ων − κρίσεων, αρµόδια για την κρίση των υποψηφίων 
ιατρών. Τα Συµβούλια προσλήψεων κρίσεων µε ανοιχτές 
προκηρύξεις, στις ∆.Υ.Πε., αποτελούνται από:

α) Τον ∆ιοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται 
από τον αρµόδιο Αναπληρωτή ∆ιοικητή της Υ.Πε..

β) Τέσσερις ιατρούς ως Μέλη, ∆ιευθυντές ή Επιµελη−
τές Α΄ που έχουν την ίδια µε την κρινόµενη θέση ειδι−
κότητα και ορίζονται µε κλήρωση για κάθε κρίση από 
σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία 
∆.Υ.Πε. και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Ο κατάλογος αυτός αποτελείται από ιατρούς των Νο−
σοκοµείων και των δοµών του Π.Ε.∆.Υ. αρµοδιότητας της 
οικείας ∆.Υ.Πε.. Για κάθε επιλογή τα Συµβούλια ορίζουν 
δύο από τα µέλη τους ως εισηγητές. Τα συµβούλια λει−
τουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3754/2009, 
όπως ισχύει. Η τοποθέτηση των ιατρών στις δοµές του 
Π.Ε.∆.Υ. γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Υ.Πε..

Άρθρο 25
Αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Η αίτηση των ιατρών που έχουν µεταταχθεί µε την 
ανωτέρω διαδικασία, για ένταξή τους στον κλάδο ειδι−
κευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και κατάταξή τους στους βαθ−
µούς ∆ιευθυντή, Επιµελητή Α΄ ή Επιµελητή Β΄ πρέπει 
να γίνει εντός ενός (1) µηνός από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους. Όσοι δεν επιθυµούν να υποβάλουν αί−
τηση ή δεν αξιολογηθούν θετικά για ένταξη στον κλάδο 
ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., παραµένουν υπηρετούντες 
στον κλάδο ΠΕ ιατρών – οδοντιάτρων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισή−
γηση του ΚΕ.Σ.Υ., συστήνεται και συγκροτείται σε κάθε 
∆.Υ.Πε. πενταµελές Συµβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών, το 
οποίο αποτελείται από τον ∆ιοικητή της Υ.Πε., ως Πρόε−
δρο µε αναπληρωτή τον αρµόδιο Αναπληρωτή ∆ιοικητή 
της Υ.Πε. και 4 Μέλη, ∆ιευθυντές ή Επιµελητές Α΄, έναν 
από κάθε τοµέα ιατρικής υπηρεσίας.

Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των ουσι−
αστικών προσόντων των αιτούντων προς ένταξη στον 
κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ.. Για την ένταξή τους 
στον κλάδο, τα προσόντα κάθε υποψηφίου αξιολογού−
νται µε βάση τα τρία πρώτα κριτήρια αξιολόγησης που 
προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β΄ της ∆Υ13α/οικ. 39832/ 
1997 (Β΄ 1088) υπουργικής απόφασης και το τέταρτο 
κριτήριο, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Α΄ της ίδιας 
υπουργικής απόφασης.

Η κατάταξη των υποψηφίων σε βαθµό γίνεται σύµ−
φωνα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας τους. Με συνολική 
υπηρεσία µέχρι 10 έτη στον εισαγωγικό βαθµό του Επι−
µελητή Β΄. Με συνολική υπηρεσία άνω των 10 ετών και 
µέχρι τα 25 στο βαθµό του Επιµελητή Α΄. Με συνολική 
υπηρεσία άνω των 25 ετών στο βαθµό του ∆ιευθυντή. 
Ως υπηρεσία νοείται η υπηρεσία σε Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης από τους οποίους προέρχεται.

Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας διαδικα−
σίας, τα όρια ηλικίας που τίθενται για τους ειδικευµέ−
νους ιατρούς Ε.Σ.Υ. δεν ισχύουν, υπό την προϋπόθεση 
οι υποψήφιοι να µην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της 
ηλικίας τους.

Άρθρο 26
Συµβούλια εξέλιξης

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η σύν−
θεση και ο τρόπος λειτουργίας των Συµβουλίων Εξέλι−
ξης που συγκροτούνται ανά ειδικότητα, σε κάθε ∆.Υ.Πε, 
για την εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 27
Κινητές µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

1. Το άρθρο 14 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Με−
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικο−
νοµικών και Υγείας και κάθε άλλου, κατά περίπτωση, 
συναρµόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης των οικείων 
∆.Υ.Πε., δύναται να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Πρω−
τοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ως µονάδες των ∆.Υ.Πε. ή 
των Νοσοκοµείων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
Υγείας σε περιοχές µε ιδιαίτερα προβλήµατα πρόσβα−
σης στις υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Κινητές Μονάδες 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας µπορεί να εξυπηρε−
τούν περιοχές ευθύνης πέραν των διοικητικών ορίων 
του ενός νοµού και πέραν της µίας Υγειονοµικής Πε−
ριφέρειας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν σχε−
τικής εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Φρο−
ντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, δύναται να λει−
τουργούν Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας και από λοιπά Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.∆. µη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από σωµατεία και 
εταιρείες Αστικού ∆ικαίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κάθε άλ−
λου συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται ο τρόπος 
λειτουργίας, ο πάσης φύσεως εξοπλισµός, η στελέχω−
ση και οι ειδικότητες του προσωπικού, οι παρεχόµε−
νες υπηρεσίες των Κινητών Μονάδων Π.Φ.Υ., καθώς και 
κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος, µετά από 
σχετική γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ.».

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», η οποία προστέθηκε µε 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4138/ 2013 
«Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις», 
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόµησης και τους 
πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού 
δασµού και Φ.Π.Α., τα πλωτά µέσα, τα αυτοκίνητα οχή−
µατα, τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές µονάδες, 
καινούρια ή µεταχειρισµένα, τα οποία παραχωρούνται 
κατά κυριότητα µε δωρεά στην Ελληνική Αστυνοµία, 
το Πυροσβεστικό Σώµα, το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική 
Ακτοφυλακή, τα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., τις ∆.Υ.Πε. 
του Π.Ε.∆.Υ. και το Ε.Κ.Α.Β. για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της 
δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.»
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Άρθρο 28
Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας ιδιωτικού τοµέα

1. Στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 
228) όπου αναφέρονται οι λέξεις «Υπουργός Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίστανται από τις λέ−
ξεις «Υπουργός Υγείας».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 35 του 
ν. 4025/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οµοίως, οι κατά τόπον ιατρικοί και οδοντιατρικοί 
σύλλογοι υποχρεούνται να δηλώνουν τα ιατρεία, οδο−
ντιατρεία, πολυϊατρεία, πολυοδοντιατρεία, διαγνωστικά 
εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και απο−
κατάστασης που λαµβάνουν βεβαίωση λειτουργίας.»

3. Στο άρθρο 35 του ν. 4025/2011 προστίθενται παρά−
γραφοι 5 και 6 ως εξής:

«5. Αρµόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκλη−
ση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού 
εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και απο−
κατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον ιατρικός σύλλογος 
µετά από γνώµη της οικείας ∆.Υ.Πε.. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαι−
ολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋπο−
θέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των 
παραπάνω ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας.

6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγεί−
ας που µε οποιαδήποτε µορφή και ονοµασία, λειτουρ−
γούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και παρέχουν 
υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, υποχρε−
ούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις αυτού, µε την έκ−
δοση της απαιτούµενης άδειας λειτουργίας του φορέα 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, 
µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.»

Άρθρο 29
Εθνικό Πρόγραµµα Ελέγχου Νεογνών

Καθιερώνεται η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση Εθνι−
κού Προγράµµατος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών 
(Ε.Π.Π.Ε.Ν.), µετά από πρόταση του «Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού» προς τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγεί−
ας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνωµοδότηση 
του ΚΕ.Σ.Υ. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 
τα επιστηµονικά πρωτόκολλα εφαρµογής του Ε.Π.Π.Ε.Ν., 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 30
Ιατρεία ∆ιακοπής Καπνίσµατος (ΙΑ.∆Ι.ΚΑ.)

1. Ιατρεία ∆ιακοπής Καπνίσµατος (ΙΑ.∆Ι.ΚΑ.) δύναται να 
συνιστώνται και να λειτουργούν σε µονάδες πρωτοβάθ−
µιας φροντίδας υγείας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης 
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσω−
τερικών και ύστερα από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται 
οι όροι, οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, οι 
αρµοδιότητες, η στελέχωση, ο εξοπλισµός, οι εγκατα−
στάσεις, η εποπτεία, ο έλεγχος, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια που αφορά στο επιτελούµενο έργο και 
τις διαδικασίες υλοποίησης αυτού, για τη συγκρότη−
ση των Ιατρείων ∆ιακοπής Καπνίσµατος (ΙΑ.∆Ι.ΚΑ.) που 

λειτουργούν στα νοσοκοµεία, στο Π.Ε.∆.Υ., στα ιατρεία−
πολυϊατρεία−κλινικές του ιδιωτικού τοµέα.

Άρθρο 31
Κέντρα ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού

 και θαλασσοθεραπείας
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι 

όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ−
ρεια βάση των οποίων οι µονάδες ιαµατικής θεραπείας, 
τα κέντρα ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού και τα 
κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), για τα οποία προβλέ−
πεται η χορήγηση ειδικού σήµατος λειτουργίας σύµφω−
να µε το άρθρο 17 του ίδιου νόµου και των οποίων οι 
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας προβλέπονται από 
την υ.α. 9833/2009 (Β΄ 1055), όπως αυτή τροποποιείται 
και ισχύει κάθε φορά, δύνανται να αναγνωρίζονται ως 
µονάδες Π.Φ.Υ..

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Του−
ρισµού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειο−
δότησης και λειτουργίας των µονάδων ιαµατικής θερα−
πείας, των κέντρων ιαµατικού τουρισµού−θερµαλισµού 
και των κέντρων θαλασσοθεραπείας ως µονάδες Π.Φ.Υ..

Άρθρο 32
Σκύλοι οδηγοί τυφλών

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 
3868/2010 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ 
και β΄ της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους 
σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, 
ως σκύλοι βοηθείας – σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι 
βοηθοί ατόµων µε αναπηρίες.»

Άρθρο 33
Αξιοποίηση ζώων σε προγράµµατα πρόληψης,

θεραπείας και αποκατάστασης

1. Σε προγράµµατα και δράσεις πρόληψης, θεραπείας 
και αποκατάστασης προβληµάτων σωµατικής, ψυχικής 
και νοητικής υγείας σε επίπεδο παροχής Π.Φ.Υ., δύναται 
να αξιοποιούνται ζώα συντροφιάς και κατοικίδια ζώα, 
καθώς και σκύλοι βοηθείας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋ−
ποθέσεις, ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός, το είδος των 
προγραµµάτων, τα είδη και τα κριτήρια επιλογής των 
διαφόρων τύπων των διαφόρων ζώων που συµµετέχουν 
στα προγράµµατα, οι διαδικασίες έγκρισης, οργάνωσης, 
λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που 
σχετίζεται µε τα προγράµµατα, τις υπηρεσίες και τους 
φορείς που τα αναπτύσσουν.

Άρθρο 34
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 17 

του ν. 4224/2013

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) 
επαναριθµούνται οι ακόλουθοι εκ των συστηµένων κλά−
δων των κατηγοριών ΤΕ και ∆Ε ως εξής:
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 Άρθρο 35
Απόσπαση υπαλλήλων στις ∆.Υ.Πε. και Ε.ΚΕ.Α.

κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και ∆ιοικητι−
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
δύναται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κείµενων 
διατάξεων και χωρίς να απαιτείται γνώµη των οικείων 
υπηρεσιακών συµβουλίων, για την κάλυψη των αναγκών 
του Π.Ε.∆.Υ, στις ∆.Υ.Πε., µε εισήγηση του ∆ιοικητή της 
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, από τα νοσοκοµεία 
του Ε.Σ.Υ. και τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουρ−
γείου Υγείας, πάσης φύσεως προσωπικό για χρονικό 
διάστηµα έως δύο ετών και µέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας µεταρρύθµισης στην Πρωτοβάθµια Φροντί−
δα Υγείας. Η απόσπαση διακόπτεται µε όµοια απόφαση 
των ως άνω συναρµόδιων Υπουργών.

2. Με αποφάσεις των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υγείας, 
δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου 
Υγείας και εποπτευόµενων από αυτό φορέων, στο Εθνι−
κό Κέντρο Αιµοδοσίας, κατά παρέκκλιση των κείµενων 
διατάξεων και για χρονικό διάστηµα έως δύο ετών, µε 
δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόµα έτος. Η µισθο−
δοσία των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα 
προέλευσης.

Άρθρο 36
Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις νοσοκοµείων

1. Η ισχύς των προβλεποµένων στο άρθρο 69 του ν. 
4174/2013 (Α΄ 170) παρατείνεται έως τη δηµοσίευση του 
παρόντος. 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 
και 12 του ν. 3918/2011 αρχίζει από 1.1.2016. Η ισχύς των 
άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει µε την έγκριση του Συνολικού 
Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2016.»

 Άρθρο 37
Τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων

παροχής υπηρεσιών

Για λόγους διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος, 
προστασίας της δηµόσιας υγείας και ανυπέρβλητης 
αναγκαιότητας, θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που 
απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορ−
ρέουν από την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκοµεία του 
Ε.Σ.Υ., οι οποίες παρασχέθηκαν στα νοσοκοµεία από 
τις ήδη εγκατεστηµένες αναδόχους εταιρείες είτε στις 
συµβατικές τιµές είτε στις τιµές του Παρατηρητηρίου 
Τιµών της Ε.Π.Υ., εφόσον αυτές είναι χαµηλότερες µετά 
τη λήξη της µεταξύ τους σύµβασης, κατά το χρονικό 
διάστηµα από την 1η Σεπτεµβρίου 2012 µέχρι και την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 38
Ρυθµίσεις που αφορούν τους επικουρικούς ιατρούς

1. Το ακροτελεύτιο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 
του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «η ισχύς της παρούσας διάταξης 
αρχίζει έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως», το οποίο προστέθηκε 
µε το άρθρο 20 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261) καταργείται.

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261) προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης 
αρχίζει έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 39
Ίδρυση φαρµακείων σε Φορείς Ασφάλισης

Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης φαρµακείων σε Φο−
ρείς Ασφάλισης, των οποίων οι κλάδοι υγείας δεν έχουν 
ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λειτουργούν µε τη µορφή 
Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού – σωµατειακού χαρακτήρα, 
αυτοδιαχειριζόµενοι που δε λαµβάνουν κρατική επιχο−
ρήγηση, είτε ο καθένας ξεχωριστά είτε υπό τη µορφή 
Οµοσπονδίας. Η ίδρυση, η διαδικασία προµηθειών και 
οι τιµές µε τις οποίες προµηθεύονται τα σκευάσµατά 
τους, διέπεται από τους ίδιους κανόνες και προϋποθέ−
σεις που ισχύουν για τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως 
προβλέπεται στη σχετική νοµοθεσία.

Άρθρο 40
Έκδοση απολογισµού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισµού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οικονοµικού έτους 2012 παρατείνεται 
µέχρι και τις 30.6.2014.

 Άρθρο 41
Συµπλήρωση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 54

 του ν. 4223/2013

1. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της περί−
πτωσης 4 της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4223/2013 
(Α΄ 287) µετά τις λέξεις «…Λιµενικού Σώµατος...» προ−
στίθενται οι λέξεις «...– Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς 
και του προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης,…».

2. Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4223/ 
2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται η λέξη «µετακινήσεις» µε 
τη λέξη «µεταβολές».

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4139/ 
2013 (Α΄ 74), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Συνιστάται θέση Εθνικού Συντονιστή για την Αντιµε−
τώπιση των Ναρκωτικών, ο οποίος υπάγεται απευθείας 
στον Πρωθυπουργό.»

Άρθρο 42
Περί τοποθέτησης Αθλητών πτυχιούχων Ιατρικής

προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύµατα

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, αθλητές µε πτυχίο 
ιατρικής, οι οποίοι διορίζονται στο ∆ηµόσιο, σε εφαρ−
µογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 
121) και του άρθρου 11 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), όπως 
έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν, δύ−
ναται να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως 
υπεράριθµοι σε προσωποπαγείς θέσεις. Για το σκοπό 
αυτόν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη δήλω−
ση παραίτησης του δικαιώµατος διορισµού τους στο 
∆ηµόσιο, µε τις ως άνω διατάξεις.

Για το σκοπό αυτόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
έγγραφη δήλωση παραίτησης του διορισµού τους στο 
∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις.

 Άρθρο 43
Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της

 Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της 
Ιεράς Μονής «Παµµακαρίστου Θεοτόκου»

Στην Αθήνα σήµερα 13 Νοεµβρίου 2013, στο Υπουργείο 
Υγείας, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 17, τα 
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κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη, αφενός µεν το Υπουργείο 
Υγείας, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Υπουργό 
Υγείας κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, αφετέρου 
δε της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς 
Μονής «Παµµακαρίστου Θεοτόκου», όπως νόµιµα εκπρο−
σωπούνται από τον Έξαρχο των Ελληνορύθµων Καθο−
λικών Ελλάδος, Σεβασµιότατο κ. κ. ∆ηµήτριο Σαλάχα, 
δυνάµει της από 13.4.2008 Παπικής Βούλας διορισµού 
του ως Επισκόπου και σύµφωνα µε το Κανονικό ∆ίκαιο 
της Καθολικής Εκκλησίας, αφού ελήφθησαν υπόψη: α) 
ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκοµείου ως 
Νοσοκοµείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» και 
η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φι−
λανθρωπικού έργου της Ιεράς Μονής «Παµµακαρίστου 
Θεοτόκου», όπως και η εκπλήρωση των σκοπών, κατά 
το Καταστατικό λειτουργίας από 25/3/1945 Επισκοπικό 
∆ιάταγµα του Εξάρχου των Ελληνορύθµων Καθολικών 
Ελλάδος κυρίου Γεωργίου Χαλαβαζή εξασφαλίζει την 
αναγκαία προϋπόθεση της επωφελέστερης δυνατής αξι−
οποίησης της περιουσίας του, σύµφωνα και µε τις ανά−
γκες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, β) Το υπ’ αριθµ. 
32/5.2.1986 προεδρικό διάταγµα (Α΄ 86) «Υπαγωγή του 
Νοσοκοµείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 
στις διατάξεις του ν. 2592/1953» συµφώνησαν, συνοµο−
λόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τις διατάξεις του π.δ. 32/5.2.1986, το Νοσοκοµείο 
της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» εντάχθηκε 
στις διατάξεις του νοµοθετικού διατάγµατος 2592/1953 
«Περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως» (Α΄ 53) και 
του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας» (Α΄ 83).

Αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και λει−
τουργεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Α3α/8690/ 18.7.1991 
«Οργανισµός της Θείας Πρόνοιας Η Παµµακάριστος» 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 631), όπως τροποποιήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. Υ4α 39184 (Β΄ 1255) και ισχύει µέχρι 
σήµερα.

Με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) 
το ως άνω Νοσοκοµείο διατήρησε το ειδικό καθεστώς 
λειτουργίας του, ως Ν.Π.∆.∆. και δεν µετατράπηκε σε 
αποκεντρωµένη υπηρεσία του Πε.Σ.Υ..

Περαιτέρω µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4052/ 
2012 (Α΄ 41) το ανωτέρω Νοσοκοµείο ορίζεται εφεξής ως 
«Ιδρυµατικό Νοσοκοµείο» και διασυνδέεται λειτουργικά 
µε το Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπού−
λειο».

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Το Νοσοκοµείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ−
ΤΟΣ» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 
αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, διοικείται 
από πενταµελές (5) ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως ορίζεται 
κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. Εκ των πέντε 
(5) µελών του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, τέσσερις (4) εξ 
αυτών, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και ένας (1) εξ 
αυτών ορίζεται από τον εκάστοτε έξαρχο της Ελληνικής 
Καθολικής Εξαρχίας και την Ιερά Μονή Παµµακαρίστου 
Θεοτόκου. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 
είναι ο ∆ιοικητής αυτού. Η συγκρότηση του Συµβουλίου 
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ΑΡΘΡΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Για την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής 
της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας και της Ιεράς Μονής 
«Παµµακαρίστου Θεοτόκου», καταβάλλεται µηνιαίο µί−
σθωµα εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
του νοσοκοµείου, στον οποίο εγγράφεται σχετική πί−
στωση. Για το σκοπό αυτό, το νοσοκοµείο επιχορηγείται 
ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργεί−
ου Υγείας. Από το µήνα Ιανουάριο του έτους 2014 και 
µεταγενέστερα το µηνιαίο µίσθωµα προσδιορίζεται στο 
ύψος των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) ευρώ 
προσαυξανόµενο νοµίµως µε το αναλογούν χαρτόσηµο 
και ΟΓΑ επί χαρτοσήµου. Το ποσοστό ετήσιας αναπρο−
σαρµογής του εν λόγω µισθώµατος θα ισούται µε τον 
πληθωρισµό.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Η οικοπεδική έκταση, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, 
και ό,τι εµπεριέχεται σε αυτά που χρησιµοποιούνται ή 
θα χρησιµοποιηθούν στο µέλλον από το Νοσοκοµείο 
της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ανήκουν 
κατά χρήση στο Νοσοκοµείο, η ∆ιοίκηση του οποίου 
δικαιούται να προβαίνει σε κάθε µετατροπή, βελτίωση, 
επέκταση, διαρρύθµιση, και αντικατάσταση που κρίνει 
αναγκαία για τη λειτουργία του µε την σύµφωνη γνώµη 
της ιδιοκτήτριας Ιεράς Μονής Παµµακαρίστου Θεοτό−
κου. Η κυριότητα του συνόλου των προαναφεροµένων, 
παραµένει στην Ιερά Μονή Παµµακαρίστου Θεοτόκου 
µε εξαίρεση τον πάσης φύσεως υφιστάµενο ιατροτε−
χνολογικό και λοιπό εξοπλισµό που δεν επηρεάζει την 
στατικότητα του κτιρίου και έχει αποκτηθεί µε κάθε 
τρόπο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το λειτουργούν 
Νοσοκοµείο, καθώς και τον εξοπλισµό που θα αποκτηθεί 
µε κάθε τρόπο στο µέλλον.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οι χώροι της Ιεράς Μονής, καθώς και το προσκυνητάρι 
του προαύλιου χώρου έχουν καθοριστεί σε προηγού−
µενες εσωτερικές συµβάσεις µεταξύ της Ιεράς Μονής 
Παµµακαρίστου Θεοτόκου και του Προέδρου του ∆.Σ. 
του Νοσοκοµείου ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού, 
(7.12.1985), (21.12.1994), (28.6.2001), (8.4.2011), οι οποίες πα−
ραµένουν ως έχουν.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Παραµένουν τα ισχύοντα όσο αφορά στην νοσηλεία 
των µοναχών της Ιεράς Μονής Παµµακαρίστου και των 
Ιερέων και Μοναχών της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας 
και όσων διοικητικά Ιερέων και Μοναχών εξαρτώνται 
από αυτήν, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, Πρακτικά 442/4.4.2003 θέµα 10.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Η παρούσα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι, το Νοσο−
κοµείο της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» είναι 
ενταγµένο στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και η ∆ιοίκηση 
και η διαχείρισή του, ασκείται από όργανα του Ελλη−
νικού ∆ηµοσίου.

ΑΡΘΡΟ ΕΒ∆ΟΜΟ

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα, 
ένα για κάθε συµβαλλόµενο µέρος, και αφού ανεγνώ−
σθη, υπεγράφη από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η ισχύς 
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της τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της µε νόµο και 
κατισχύει κάθε άλλης προηγούµενης συµβάσεως µεταξύ 
του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Καθολικής 
Εξαρχίας και την Ιερά Μονή Παµµακαρίστου Θεοτόκου, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις της.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

Για την Ελληνική Καθολική Εξαρχία 
και την Ιερά Μονή «Παµµακαρίστου Θεοτόκου»

Ο ΕΞΑΡΧΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ

Άρθρο 44
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 91 του

ν. 4172/2013 περί κινητικότητας

1. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. 
Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως 
έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 91 του 
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και συµπληρωθεί µε την παρ. 7 του 
άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και το άρθρο 12 του 
ν. 4210/2013 (Α΄ 254), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο αρµόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης 
Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, 
κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσω−
πικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης 
και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριµελές 
συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

Eντός δέκα (10) ηµερών από τη σχετική εντολή του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης το τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 
παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωµοδοτεί για τον αριθµό και 
τα απαιτούµενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατη−
γορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα µετακινηθούν 
στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας. 

Ακολούθως, ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµι−
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εκδίδει σχετική 
ανακοίνωση, λαµβάνοντας υπόψη τη γνωµοδότηση του 
τριµελούς συµβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις 
προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δηµο−
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε την 
οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα 
προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύµφωνα µε 
τα οικεία περιγράµµατα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για 
τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται 
να µεταταχθούν ή µεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται 
στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Με την ανα−
κοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε 
(15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της εντός της οποίας οι 
ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση−υπεύθυ−
νη δήλωση µετάταξης/µεταφοράς, καθορίζοντας τη σει−
ρά προτίµησης των φορέων στους οποίους επιθυµούν 
να µεταταχθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίµησης των 
φορέων υποδοχής είναι δεσµευτική για τον υπάλληλο.

Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων−υπεύθυνων δηλώ−
σεων η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Προσωπικού του 

φορέα προέλευσης προβαίνει σε αποτύπωση (καταγρα−
φή) των προσόντων των υπαλλήλων µετά από έλεγχο 
της νοµιµότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των 
πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν το προ−
σωπικό µητρώο των υπαλλήλων. Υπάλληλοι, των οποίων 
η διαδικασία πρόσληψης και τα ως άνω πιστοποιητικά 
και στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου ελέγχονται 
ως µη νόµιµα, στερούνται του δικαιώµατος µετάταξης ή 
µεταφοράς. Η ως άνω αποτύπωση στηρίζεται σε επιµέ−
ρους κριτήρια που αφορούν την εργασιακή φυσιογνωµία 
των υπαλλήλων, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και 
εργασιακή τους εµπειρία, την υπηρεσιακή τους αξιολό−
γηση, τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού µητρώου τους 
(όπως τυχόν πειθαρχικές ποινές), καθώς και τον τρόπο 
εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 
90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού δια−
γωνισµού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων 
µε σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολο−
κλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που εποπτεύει 
το ΑΣΕΠ, καθώς και για ∆ιαγωνισµό Εισαγωγής στην 
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 
Εντός της ως άνω πενθήµερης προθεσµίας η ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού/Προσωπικού συντάσσει πίνακες συνδροµής 
κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ µε τη χρήση 
ειδικής πληροφοριακής εφαρµογής που εκπονεί για το 
σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των ανωτέ−
ρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισµό της 
αναλυτικής και συνολικής βαθµολογίας των συµµετε−
χόντων (µοριοδότηση) και κατ’ αναλογική εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) 
καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλή−
λων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ανά κατηγο−
ρία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα 
διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, 
κλάδο ή και ειδικότητα. Για την κατάρτιση των ως άνω 
προσωρινών πινάκων λαµβάνονται υπόψη οι πίνακες 
συνδροµής κριτηρίων που απέστειλαν οι ∆ιευθύνσεις 
∆ιοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, η 
µοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, καθώς 
και οι δηλώσεις προτίµησης των υπαλλήλων σε φορείς 
υποδοχής. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης 
και διάθεσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν 
ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους 
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται 
εντός οριζόµενης προθεσµίας από το αρµόδιο τριµελές 
ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο του φορέα προέλευσης. 
Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει 
και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά 
φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή 
και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων 
ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότη−
τα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κα−
θώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαµβάνονται 
στην οικεία ανακοίνωση.

Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, καθώς και οι πολύτεκνοι υπάλ−
ληλοι, για τους οποίους δεν εφαρµόστηκε η υποπερί−
πτωση αα΄ της περίπτωσης ∆΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 
του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν τρία τέκνα που συνοικούν 
µε αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώ−
µενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, µε−
τατάσσονται ή µεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με 
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απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται εισο−
δηµατικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη ανα−
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας 
διάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ των υπαλ−
λήλων λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση 
του υπαλλήλου.

Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθ−
µισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται 
θέµατα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προς 
µετάταξη/µεταφορά υπαλλήλων, τη λειτουργία των Τρι−
µελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων, την εξειδί−
κευση και τη µοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και 
κατάταξης των υπαλλήλων, την υποβολή και εξέταση 
των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο συναρ−
τώµενο µε τα ως άνω ζήτηµα.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται 
πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η µοριο−
δότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα µε το είδος της 
δραστηριότητας του οικείου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, 
η µοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν 
δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
µέγιστης συνολικής βαθµολογίας που αντιστοιχεί στα 
γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων.

Για τη µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων εκδίδε−
ται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φο−
ρέα υποδοχής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.»

2. Η περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. 
Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.

Άρθρο 45
Ειδικές ρυθµίσεις εφαρµογής του ν.4178/2013 για το 

∆ήµο Κεφαλονιάς και το ∆ήµο Ιθάκης

Για ακίνητα που βρίσκονται στο ∆ήµο Κεφαλονιάς και 
στο ∆ήµο Ιθάκης:

Α. Παρατείνονται όλες οι σχετικές προθεσµίες που 
προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) 
και λήγουν το Φεβρουάριο του 2014 για δύο µήνες.

Β. Παρατείνεται η προθεσµία µεταφοράς δηλώσεων 
κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011 µε ληξιπρόθεσµες 
οφειλές ή σε αρχική υποβολή µε πληρωµένο παράβολο 
στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για δύο µήνες.

Γ. Συµψηφίζονται τα ποσά που καταβάλλονται από 
την έναρξη εφαρµογής του ν. 4178/2013 για αµοιβές 
υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για τη στατική επάρκεια 
των κατασκευών αυτών µε τα ποσά του ειδικού προ−
στίµου που προβλέπονται. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύ−
ναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για 
την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2859/2000, του 

π.δ.113/2010 και του ν. 3986/2011

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«β) Ως δώρα που επίσης εξαιρούνται θεωρούνται και 
τα τρόφιµα, φάρµακα, ρούχα ή άλλα αγαθά για την 
κάλυψη αναγκών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδι−

κούς φόρους κατανάλωσης, που διατίθενται δωρεάν σε 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
έχουν συσταθεί νόµιµα στην Ελλάδα και έχουν αποδε−
δειγµένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειµέ−
νου να διανεµηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση 
ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων χωρίς 
αντάλλαγµα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε 
κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται 
αυτά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή 
αξιοποίηση ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωµάτων ή ελλεί−
ψεων στη συσκευασία, την επισήµανση ή το ζύγισµα, 
ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας 
προς την ηµεροµηνία λήξης.»

β. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του Κώδικα 
ΦΠΑ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ειδικά για 
την περίπτωση του εδαφίου 3 της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα καθορίζεται ο τρόπος 
και η διαδικασία της απόδειξης της διάθεσης µε την 
καταχώρηση των στοιχείων των νοµικών προσώπων ή 
νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στις δωρεές και 
των ποσοτήτων των δώρων ανά είδος αγαθού, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της.»

2. Το π.δ. 113/2010 (Γ΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες» τροποποιείται ως εξής:

α. Στο άρθρο 2 του π.δ. 113/2010 προστίθεται παρά−
γραφος 3, ως εξής:

«3. Εξαίρεση από την υποχρέωση της παραγράφου 
2, επιτρέπεται αποκλειστικά για τις δαπάνες που επι−
βάλλονται εκτάκτως, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 
χρήσης, από διατάξεις νόµου ή από τελεσίδικη δικα−
στική απόφαση, για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί 
σχετικές ή επαρκείς διαθέσιµες πιστώσεις, ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα διενέργειας της ανάληψης πριν 
από τη διενέργεια της δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
διενεργείται υποχρεωτικά η άµεση αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες, προκειµένου να 
εξασφαλιστούν οι πιστώσεις και να διενεργηθεί η ανά−
ληψη υποχρέωσης, η οποία, για το λόγο αυτόν, θα έχει 
κατ’ εξαίρεση ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµη−
νίας παραλαβής του τιµολογίου, της κοινοποίησης της 
δικαστικής απόφασης ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου.»

β. Το εδάφιο 6 της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 113/ 
2010 αντικαθίσταται ως εξής:

« − Τον αριθµό, την ηµεροµηνία παραλαβής, κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 του ν. 
4152/2013 (Α΄ 140), και το ποσό του παραστατικού που 
αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής.»

γ. Στην υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 
του π.δ. 113/2010 οι λέξεις «από την ηµεροµηνία έκδοσης 
του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου έγγραφου» αντικα−
θίσταται µε τις λέξεις «από την ηµεροµηνία παραλαβής, 
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 
του ν. 4152/2013 (Α΄ 140)».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) 
τροποποιείται ως εξής: 

α. Η υφιστάµενη παράγραφος 2 αναριθµείται σε πε−
ρίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου.

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται περί−
πτωση β΄ ως εξής:
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«β. Μετά από εισήγηση του ∆.Σ. του ΤΑΙΠΕ∆, το Ελλη−
νικό ∆ηµόσιο δύναται, µε πράξη του Υπουργικού Συµ−
βουλίου να αποφασίζει τη συνυπογραφή ως εκ τρίτου 
συµβαλλόµενου συµβάσεων αξιοποίησης των περιου−
σιακών στοιχείων µόνο ως προς τους όρους αυτών µε 
τους οποίους το ίδιο αναλαµβάνει ευθύνη προς απο−
ζηµίωση για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, 
όπως ορίζονται στην εκάστοτε οικεία σύµβαση. Με την 
ίδια πράξη ορίζονται και εξουσιοδοτούνται τα αρµόδια 
όργανα για τη συνυπογραφή των ως άνω συµβάσεων 
ως προς τους συγκεκριµένους όρους µετά την ολοκλή−
ρωση του προβλεπόµενου στην παρ. 4 του άρθρου 9 
του παρόντος προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.» 

Άρθρο 47
Θέµατα Επιτροπής Προσφυγών της παρ. 6 

του άρθρου 4 του ν. 3270/2004

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ 
της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις 
οποίες επιβάλει ο EOT µέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισµού (ΠΥΤ), 
επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούµενου, από 
πενταµελή επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Του−
ρισµού και αποτελείται από έναν Προϊστάµενο Γενικής 
∆ιεύθυνσης του Υπουργείου ως Πρόεδρο και τέσσερα 
µέλη που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρι−
σµού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρω−
µατικά µέλη της Επιτροπής. Στην Επιτροπή παρίσταται 
υποχρεωτικά µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά−
τους (ΝΣΚ) µε βαθµό Παρέδρου του ΝΣΚ, που υπηρετεί 
στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου.»

2. Μετά από το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ 
της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει, 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η υποβολή της ως άνω προσφυγής δεν έχει ανα−
σταλτικό χαρακτήρα όσον αφορά την εκτέλεση της 
διοικητικής κύρωσης σφράγισης καταστηµάτων υγειο−
νοµικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
δεν εκδώσει απόφαση εντός τριών µηνών από την υπο−
βολή της προσφυγής, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει 
απορριφθεί. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον 
της Επιτροπής, ο προσφεύγων υποχρεούται να προσκο−
µίσει κατά την υποβολή της προσφυγής αποδεικτικό 
καταβολής παραβόλου υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
ποσού εκατό (100) ευρώ.»

3. Προσφυγές κατά αποφάσεων του EOT που έχουν 
ασκηθεί ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της περί−
πτωσης δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, 
όπως ισχύει, θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί, εφόσον 
κατά τη δηµοσίευση της παρούσας διατάξεως έχουν 
παρέλθει τρεις µήνες από την υποβολή τους και δεν 
έχει εκδοθεί απόφαση.

Άρθρο 48
Σύσταση διατοµεακών επιτροπών

σε θέµατα τουρισµού

Η περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3270/ 
2004 (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικα−
θίσταται ως εξής:

«β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συνίστα−
ται µόνιµη επιτροπή παρακολούθησης και συντονισµού 
θεµάτων τουρισµού και υποβοήθησης για τη διαχείρι−
ση κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Χώρας. 
Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε Αντι−
περιφερειάρχης και µέλη οι ∆ήµαρχοι της περιφερεια−
κής ενότητας. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του µηνός 
µε συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη, για θέµατα ιδίως 
συντονισµού στον τοµέα του τουρισµού, καθώς και για 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεµάτων παραβα−
τικότητας. Η επιτροπή προτείνει στα αρµόδια όργανα 
κατάλληλα µέτρα για τον έλεγχο των παρανοµιών, την 
καθαριότητα και την ευταξία όλων των περιοχών της 
χώρας. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ανάλογα µε τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µπορεί να καλούνται 
εκπρόσωποι τοπικών φορέων και επιµελητηρίων, καθώς 
και αρµόδιοι ∆ιευθυντές ή άλλα στελέχη των κατά τόπο 
αρµόδιων δηµοσίων υπηρεσιών. Με την απόφαση του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ρυθµίζε−
ται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και τη 
λειτουργία της επιτροπής.»

Άρθρο 49
Οχλούσες χρήσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

Στο εδάφιο δεύτερο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 
2734/1999 µετά τη λέξη «οικοτροφεία» προτίθενται οι 
λέξεις «, ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3), τεσσάρων 
(4) και πέντε (5) αστέρων,».

Άρθρο 50

α. Υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης ∆ιαφορών του άρθρου 
70 Α του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), για τις οποίες αυτή ήταν 
αποκλειστικά αρµόδια, και οι οποίες δεν εξετάστηκαν 
έως την 31.12.2013 ή εξετάσθηκαν και αναπέµφθηκαν στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση, δύνανται, µε τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις της αρχικής υποβολής, να εξετά−
ζονται στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την 
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), εντός αποκλειστικής προθε−
σµίας δύο µηνών από την υποβολή σχετικής αιτήσεως 
του ενδιαφεροµένου, µετά την οποία η σχετική αίτηση 
θεωρείται ότι έχει σιωπηρά απορριφθεί. Η αίτηση εξε−
τάζεται, µόνο εφόσον υποβληθεί εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας εντός µηνός από τη δηµοσίευση του πα−
ρόντος νόµου. Μετά την υποβολή της αίτησης, τυχόν 
βεβαιώσεις οφειλών που εδράζονται στις αντίστοιχες 
υποθέσεις διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις του 
∆ηµοσίου επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε 
µε βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε µε 
την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας εντός της 
οποίας δύναται να αποφανθεί η Υπηρεσία Εσωτερικής 
Επανεξέτασης.

β. Εξαιρετικά οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για υποθέσεις που 
είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης 
∆ιαφορών του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994, µε αίτηµα 
διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού, και δεν εξετά−
στηκαν από αυτή έως την 31.12.2013, εφόσον τα σχετικά 
αιτήµατα αφορούσαν σε µαζικές προσφυγές µελών σω−
µατείων και ανάγονται στον ίδιο φορολογικό έλεγχο.
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Άρθρο 51

1. Τροποποίηση του άρθρου 12 Α του ν.δ. 96/1973
Το άρθρο 12 Α του ν.δ. 96/1973 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 
«1. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων 

ανθρώπινης χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα 
εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασµό της 
αγοράς µε τα εν λόγω φάρµακα ώστε να καλύπτονται 
οι ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα.

Αν υπάρξει έλλειψη φαρµάκου και αυτή οφείλεται σε 
παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χον−
δρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας 
(Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας 
σωρευτικά µε τις λοιπές προβλεπόµενες νόµιµες κυ−
ρώσεις, χρηµατικό πρόστιµο στον εκάστοτε υπεύθυνο 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.

2. Τα στοιχεία της γνησιότητας των εξαγόµενων φαρ−
µάκων καταχωρούνται σε πραγµατικό χρόνο, µε ευθύνη 
των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων, 
ηλεκτρονικά στη Βάση ∆εδοµένων του Ε.Ο.Φ.. Αν διαπι−
στωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλε−
ται χρηµατικό πρόστιµο εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ 
έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα µε τη 
συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής. ∆εν επιτρέπεται 
η απελευθέρωση παρτίδας φαρµάκου, εάν δεν έχουν 
προηγουµένως δηλωθεί στο παραπάνω αναφερόµενο 
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. τα στοιχεία 
της γνησιότητας.

Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων, 
µετά την απαγόρευση, λόγω ελλείψεων, των εξαγω−
γών συγκεκριµένων φαρµάκων, οφείλουν να δηλώσουν 
στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. τα αποθέµατά τους για τα 
φάρµακα αυτά και να τα διαθέσουν άµεσα στην αγορά 
σε πρώτη ζήτηση. Σε όποιον, παρά την απαγόρευση 
του προηγούµενου εδαφίου, εξάγει ή συλλέγει φάρµα−
κα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιµο ύψους εκατό 
χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 
ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευ−
τικά µε τις λοιπές προβλεπόµενες κυρώσεις. 

3. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων 
που πραγµατοποιούν εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης πωλούν απευθείας και µόνο σε πρόσωπα 
που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρµακα, κατά το δί−
καιο του κράτους−µέλους προορισµού. Τα φαρµακευτικά 
ιδιοσκευάσµατα που εξάγονται πρέπει να έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας στο κράτος προορισµού από τον ει−
σαγωγέα τους και παράλληλα, φάρµακα που εξάγονται 
σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν 
έγκριση από τον Ε.Ο.Φ..»

2. Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επει−
γουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, 
µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩ−
ΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

1. Η προθεσµία του άρθρου 1 της από 11.10.2013 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµε−
τώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων 
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµα−
τος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ»» η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 
ν. 4227/2014 (Α΄ 4) « Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου « Τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου 
άρθρου του ν. 4163/2013 της από 11.10.2013 Πράξης Νο−

µοθετικού Περιεχοµένου»», µε την οποία παρατάθηκε η 
προθεσµία του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/ 2013 (Α΄ 
155) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
«Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πρά−
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου»», η οποία κυρώθηκε µε 
το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµε−
τώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων 
αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµα−
τος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ»» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 32) που παρατείνει 
τις προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τον τίτλο 
«Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πρά−
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου», η οποία κυρώθηκε µε 
το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµε−
τώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων 
αναγκών του κοινωφελούς µη κερδοσκοπικού ιδρύµα−
τος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ»»», που παρατάθηκαν µε το άρθρο 1 της από 
29.4.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4163/2013, παρατείνεται 
από τη λήξη τους µέχρι 30.4.2014.

2. Τα µέλη του ∆.Σ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
που διορίστηκαν µε δικαστική απόφαση, καθώς και τα 
µέλη του ∆.Σ. του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύ−
µατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ» που εκλέχτηκαν από την παραπάνω διοίκηση, 
καθώς και οι διαχειριστές ή εκκαθαριστές τους δεν 
διώκονται για τις πράξεις, παραλείψεις ή χρέη του σω−
µατείου ή του ιδρύµατος, που έγιναν ή γεννήθηκαν πριν 
το διορισµό τους και ουδεµία ποινική, αστική ή άλλη 
ευθύνη φέρουν γι’ αυτά, ανεξάρτητα από το χρόνο βε−
βαίωσής τους.

3. Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και αρ−
µοδιοτήτων του Γραφείου του Ν.Σ.Κ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 
του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β. Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβού−
λου του Ν.Σ.Κ. ανήκει η γενική εποπτεία του Αυτοτε−
λούς Τµήµατος Νοµικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
η γνωµοδότηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία, που διέπει 
το Ν.Σ.Κ., επί ερωτηµάτων, που υποβάλλονται από τον 
Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Υγείας και ύστερα από γνώµη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. 
καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του 
Γραφείου, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της επο−
πτείας, η διαδικασία και τα όργανα αποδοχής των γνωµο−
δοτήσεων επί νοµικών ερωτηµάτων, η διαδικασία και τα 
όργανα που εισηγούνται και γνωµοδοτούν για την αποδοχή 
αποφάσεων, την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, 
την αναγνώριση απαιτήσεων, δικαστικών και εξώδικων 
συµβιβασµών και κάθε άλλο σχετικό θέµα και λεπτοµέρεια.

4. Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας
1. Καθιερώνεται ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος 

Υγείας για όλους τους Έλληνες πολίτες (ΑΗΦΥ). 
2. Ο ΑΗΦΥ περιέχει το συνοπτικό ιστορικό υγείας 

κάθε πολίτη, ως µέρος του ιατρικού φακέλου, καθώς 
και τις πληροφορίες της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 
3 του ν. 4213/2013. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
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και µετά από πρόταση του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιακυ−
βέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣ∆ΗΥ), καθιερώνεται 
ενιαίο εθνικό υπόδειγµα − πρότυπο ΑΗΦΥ σχετικά µε το 
περιεχόµενο, τον τρόπο κατάρτισης, την ταυτοποίηση 
του ατόµου και την πρόσβαση στις ιατρικές πληροφο−
ρίες του φακέλου, σύµφωνα µε το ν. 2472/1997 και το ν. 
3471/ 2006 όπως ισχύουν.

3. Το περιεχόµενο του ΑΗΦΥ ως προς το συνοπτι−
κό ιστορικό υγείας, είναι ενιαίο σε εθνικό επίπεδο και 
υποχρεωτικό.

4. Ο ΑΗΦΥ καταρτίζεται από τον οικογενειακό ιατρό 
ή από το ιατρικό προσωπικό της µονάδας υγείας, στην 
οποία παρακολουθείται ο ασθενής. Οι οικογενειακοί και 
οι άλλοι ιατροί υποχρεούνται να τηρούν και να ενηµε−
ρώνουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους των ασθενών, 
µε όλες τις ιατρικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και την αποκα−
τάσταση των ασθενών.

5. Τα δεδοµένα του ΑΗΦΥ αποτελούν ιδιοκτησία του 
πολίτη και τηρούνται ασφαλώς, υπό την ευθύνη του 
Υπουργείου Υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµο−
θεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Πρό−
σβαση στις πληροφορίες του ΑΗΦΥ του έχει ο πολί−
της, ο εκάστοτε οικογενειακός ιατρός του, καθώς και 
ο θεράπων επαγγελµατίας υγείας, κατά τη νοσηλεία 
ή επίσκεψη του πολίτη σε δηµόσια ή ιδιωτική µονάδα 
παροχής υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 52

Στην περίπτωση στ΄ του άρθρου 22 του ν. 4052/ 2012, 
όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: 
« Ο ΕΟΠΠΥ δύναται να συµψηφίζει µε απόφαση ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου τα οφειλόµενα από τους Κατόχους 
Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών ιδιοσκευ−
ασµάτων ποσά, που προκύπτουν από την υποχρέωση 
τους επιστροφής (rebate) της παραγράφου 1α του πα−
ρόντος άρθρου και από την υποχρέωσή τους καταβολής 
υπερβάλλοντος ποσού (claw back), της παραγράφου 
α΄ του άρθρου 11 του παρόντος νόµου, µε ισόποσες 
οφειλές του προς τους ΚΑΚ, από την προµήθεια φαρ−
µακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τα φαρµακεία του, τα 
Νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τους συµβεβληµένους παρόχους 
και τους εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας 
Φορείς και Οργανισµούς καθώς και τα υπαγόµενα σε 
αυτό Ν.Π.Ι.∆. και Ν.Π.∆.∆..

Άρθρο 53

Οι περιπτώσεις 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (Α΄ 8 ) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 
201/1998 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του µαθητή ή προσκό−
µιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα 
προβλεπόµενα εµβόλια, καθώς και του Ατοµικού ∆ελτί−
ου Υγείας Μαθητή.»

4. Οι περιπτώσεις γ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 
του π.δ. 201/1998 καταργούνται.»

Άρθρο 54

Καταργούνται οι ειδικότερες προβλέψεις των αριθµ. 
1, 2, 3 του άρθρου 136 του ν. 4052/2012 και επαναφέρο−
νται σε ισχύ όλες οι καταργηθείσες µε τους αριθµούς 
αυτούς διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, όπως 
ίσχυαν πριν τεθεί σε ισχύ το άρθρο 136 του ν. 4052/2012 
µε τις προσθήκες και τροποποιήσεις που είχαν µέχρι 
τότε επέλθει.

Άρθρο 55

1. Η παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 3527/2007 που καταρ−
γήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3868/2010 
επανέρχεται σε ισχύ.

2. Στο άρθρο 6 του σχεδίου νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνι−
κό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
Λοιπές ∆ιατάξεις» προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 περ. δ΄ του ν. 
3329/2005, οι ∆.Υ.Πε. έχουν ως πόρους τους και δωρεές, 
οι οποίες αφορούν και στη µελέτη και την κατασκευή 
έργων.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ.1 
του άρθρου 27 του ν. 4210/2013, προστίθενται εδάφια 
ως εξής:

«Μεταβατικά και έως τις 31.12.2014 εξαιρούνται της 
εφαρµογής του παρόντος άρθρου οι ∆.Υ.Πε., ο Οργανι−
σµός των οποίων εκδίδεται µε κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Υγείας, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών.

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 αντικαθίσταται η φράση 
«της ως άνω µεταβατικής περιόδου» µε τη φράση «των 
µεταβατικών περιόδων που ορίζονται στην παρούσα 
διάταξη».
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Άρθρο 56

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσίευσή 
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις 
διατάξεις που ορίζουν διαφορετικά.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ−Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr




