ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EKΘΕΣΗ

Των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και
Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι Διαρκείς Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων, Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και
Μορφωτικών Υποθέσεων συνήλθαν, σε τέσσερις κοινές
συνεδριάσεις, στις 16 και 17 Δεκεµβρίου 2015 και 10 και
12 Φεβρουαρίου 2016, υπό την προεδρία του Προέδρου
της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νίκου Μανιού και του Αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κ. Δηµητρίου Γάκη, µε αντικείµενο την επεξεργασία
και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Υγείας, κ.
Ανδρέας Ξανθός, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ.
Παύλος Πολάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νίκος
Φίλης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ
Φωτίου, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Ουρανία Αντωνοπούλου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ιωάννης Μπαλάφας, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, το λόγο έλαβαν
η Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μερόπη Τζούφη, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Βασίλειος Οικονόµου, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή, κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, ο Ειδικός Αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Γεώργιος
Λαµπρούλης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ.
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική
Συµµαχία, κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος και ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Αναστάσιος
Μεγαλοµύστακας, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης
Βρούτσης, Χρήστος Μαντάς, Νίκος Ηγουµενίδης, Ελένη
Αυλωνίτου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Χρήστος Κέλλας, Χαράλαµπος Αθανασίου, Δηµήτριος Καβαδέλλας,
Νίκος Συρµαλένιος, Αντώνιος Συρίγος, Ελισσάβετ Σκούφα, Χρήστος Μπουκώρος, Γεώργιος Στύλιος, Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης και Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου.

Κατά τις συνεδριάσεις της 16ης και 17ης Δεκεµβρίου
2015, Ειδικός Αγορητής από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ. είχε ορισθεί ο Βουλευτής, κ.
Λεωνίδας Γρηγοράκος.
Κατά τις συνεδριάσεις της 10ης και 12ης Φεβρουαρίου
2016, Ειδική Αγορήτρια από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ. ήταν η κυρία Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
Κατά τις συνεδριάσεις της 17ης Δεκεµβρίου 2015 και
της 12ης Φεβρουαρίου 2016, Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων ήταν ο κ. Αριστείδης Φωκάς.
Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2016, Ειδική Αγορήτρια της Ένωσης Κεντρώων ήταν η κυρία Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Κώστας Λειβαδάς, εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Ιατρών
Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), Γεώργιος Πατούλης, πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Ελένη Ζωγραφάκη – Τελεµέ, πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), Παναγιώτης Ψυχάρης, πρόεδρος του Συλλόγου Επιστηµονικού
Προσωπικού ΕΟΠΥΥ, Μιχαήλ Γιαννάκος, πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Δηµοσίων Νοσοκοµείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), Γεώργιος Μαθιόπουλος, πρόεδρος Σωµατείου Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), Βρασίδας Ζευγολατάκος, πρόεδρος του Συλλόγου Αδιόριστων Επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισµού ΑΣΕΠ έτους 1998, Μαρία Ναυροζίδου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Τριτέκνων, Πέτρος
Λυµπερίδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Δηµούδης Αθανάσιος, γενικός γραµµατέας του Πανελλήνιου Συνδέσµου Βρεφονηπιαγωγών,
Γιάννης Σταυρόπουλος, πρόεδρος της Εθνικής Οµοσπονδίας για τα Δικαιώµατα Αυτιστικού Φάσµατος
(Ε.Ο.Δ.Α.Φ.), Ευθύµιος Ζέρβας, πρόεδρος του Ενιαίου
Φορέα Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Λεωνίδας Βιτωράτος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγεία, Ευαγγελία Κοντογιάννη, πρόεδρος του Σωµατείου
Δηµοτικών Αστυνοµικών Τρικάλων, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων
µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.Με.Α.), Βασίλειος Καρδάσης, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.), Απόστολος Κόσσυβας, πρόεδρος της Δηµοτικής Αστυνοµίας Αθηνών, Ευάγγελος
Λούκος, πρόεδρος του Σωµατείου Υπαλλήλων Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού και Βασίλειος Διαµαντόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δηµόσιας Υγείας (ΕΣΥ).
Κατά την πρώτη συνεδρίαση
των Επιτροπών
(16.12.2015), οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ. και του
«Ποταµιού» αποχώρησαν.
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων – Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συ-
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µπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. και ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή το καταψήφισαν, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού» και ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη Βουλή, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας δήλωσε «παρών».
Οι Επιτροπές έκαναν δεκτές, τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις στην αιτιολογική έκθεση και στο
σχέδιο νόµου, που πρότειναν, οι παριστάµενοι Υπουργοί
Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Νίκος Φίλης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Ουρανία Αντωνοπούλου, αντίστοιχα, καθώς και τις Υπουργικές τροπολογίες µε γενικό και ειδικό αριθµό 181/2, 182/3, 183/4,
184/5, 185/6, 190/10, 205/25, 206/26, 208/28, 209/29 και
210/30.
Τέλος, οι Επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και
των µελών τους, προτείνουν την αποδοχή, κατά πλειοψηφία, του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγούνται την ψήφισή του
από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από τους παριστάµενους Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
και την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Νοµοτεχνικές Βελτιώσεις της Αιτιολογικής Έκθεσης
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
1. Στο τέλος του άρθρου 56 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Η αντίστοιχη δαπάνη για τα φαρµακευτικά προϊόντα
θα υπόκειται στα ανώτατα όρια clawback, όπως ορίζεται
από τα σχετικά άρθρα του ν. 4336/2015 (άρθρο ΣΤ, σηµείο 2), την τροποποίηση του νόµου 4052/2012, όπως
συµπληρώθηκε µε Αρ. Πρωτ. Οικ Γ5/63587 (ΦΕΚ Β΄ 1803
- 20.08.2015) Υπουργική Απόφαση, της έξω - νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης, και από το ν. 4354/2015
(αρθ. 41), όπως συµπληρώθηκε µε την υπουργική απόφαση, της 18ης Δεκεµβρίου (ΦΕΚ Β΄ 2758) για την νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη.»
2. Στο τέλος του άρθρου 57 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Οποιαδήποτε ενδεχόµενη απώλεια εσόδων που µπορεί να προκύψει θα αντισταθµιστεί από άλλα µέτρα εσόδων ή δαπανών προκειµένου να παραµείνει εντός τους
αρχικού προϋπολογισµού.»
3. Στο τέλος της παραγράφου µε τον αριθµό 6 του άρθρου 66, προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Η δαπάνη για τα κίνητρα που θα δοθούν στους ιατρούς που διορίζονται στις περιοχές αυτές δεν δύνανται
να ξεπερνούν το ποσό του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 1
Η υποπαράγραφος Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με σκοπό την άµεση ανάσχεση της ανεργίας και ως
έκτακτο µέτρο, η Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγρά́µµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συγχρηµατοδοτούµενα από τους πόρους του
ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, µε απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήµους και περιφέρειες ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκοµεία.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) καταρτίζει τη Δηµόσια πρόσκληση και είναι ο
αρµόδιος φορέ́ας για την υποδοχή́ των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουµένων και την κατά́ρτιση του πίνακα
των ωφελουµέ́νων, τη σύζευξη των ωφελουµένων µε τις
θέσεις απασχόλησης των επιβλεπό́ντων φορέων, ό́πως
θα έ́χουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέ́ργεια
επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς
και την καταβολή́ των αµοιβώ́ν στους ωφελούµενους και
των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέ́ποντες φορεί́ς.
Επιβλέ́ποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλά́βουν (Δή́µοι, Περιφέρειες, και άλλες Δηµόσιες Υπηρεσί́ες), θα απασχολήσουν τους άνέργους και θα πιστοποιού́ν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειµέ́νου να καταβληθεί το µισθολογικό και µη µισθολογικό́
κό́στος.
Με κοινή́ από́φαση των υπουργώ́ν Οικονοµικώ́ν, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορί́ζονται ιδί́ως τα παρακά́τω:».
3. Στην εσωτερική υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου
1 αντικαθίσταται η λέξη «δικαιούχοι» από το ορθό «επιβλέποντες».
4. Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ΄ της παραγράφου
1 προστίθενται τρία (3) νέα ενδεικτικά κριτήρια: vi) η ηλικιακή οµάδα, vii) εγγεγραµµένοι στα Μητρώα ανέργων
ΑµεΑ του Ο.Α.Ε.Δ., viii) δικαιούχος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
5. Η εσωτερική υποπερίπτωση στ) της παραγράφου 1,
αναδιατυπώνεται ως εξής: «η υποχρεωτική πρόσληψη
των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουµένων,
σύµφωνα µε τον οριστικό πίνακα κατάταξης,».
6. Στο τέλος της παραγράφου 2, η φράση «καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.» αντικαθίσταται από τη φράση
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«σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραµµατεία
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».
7. Στην παράγραφο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «δικαιούχου φορέα» από τις λέξεις «Επιβλέποντα Φορέα».
8. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με την παρέλευση του προβλεπόµενου χρόνου
του Προγράµµατος, η σύµβαση εκάστου ωφελουµένου
λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζηµίωση και
χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.»
9. Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται, ως εξής:
«5.1. Οι καθαρές αµοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση
της ισχύουσας νοµοθεσίας: α) για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ µηνιαίως και σε 24,76 ευρώ
ηµερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες
από 619 ευρώ µηνιαίως και β) για ωφελούµενους ηλικίας
κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ηµερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ µηνιαίως και σε 21,59 ευρώ ηµερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες
από 539,75 ευρώ µηνιαίως.
Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο
για τους ωφελούµενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α' υποδοχής προσφύγων και µεταναστών (Hot spots).
5.2. Για όσους ωφελούµενους απασχοληθούν, κατά τη
διάρκεια των προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας,
σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου
βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιµη δαπάνη.
5.3 Απουσίες Ωφελουµένων:
i. Κατά την διάρκεια του προγράµµατος οι ωφελούµενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο εργάσιµες ηµέρες
µηνιαίως.
ii. Οι ωφελούµενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας όπως ορίζεται µε σχετική Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στο σηµείο 8. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται µε τα απαραίτητα εκ του νόµου δικαιολογητικά. Η
καταβολή στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς
αποτελεί, επίσης, επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµατος.
iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω α) επαπειλούµενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται µε τα απαραίτητα εκ του νόµου δικαιολογητικά, η
απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας
και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως
ορίζεται µε σχετική Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στο σηµείο 8. Oι ωφελούµενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.
iv. Οι Ωφελούµενοι ΑµεΑ ή Ωφελούµενοι που έχουν
παιδιά µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία σε
ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή
τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο µε αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωµα στο µειωµένο ωράριο κατά µία (1)
ώρα την ηµέρα.
v. Οι γονείς ωφελούµενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την
εργασία τους κατά µία (1) ώρα την ηµέρα και µέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) µηνών. Το δι-

καίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για την φροντίδα του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι
(6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων
και µε χρονική αφετηρία την υιοθεσία παιδιού. Το δικαίωµα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκοµίζοντας τα εκ του νόµου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε, σωρευτικά.
vi. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων που σηµειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραµµάτων
Κοινωφελούς Εργασίας, ο Ωφελούµενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχηµα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράµµατος. Το µισθολογικό και
ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη του
προγράµµατος.
vii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ηµέρες, σε ώρες ή
ολόκληρη ηµέρα κάθε φορά, προκειµένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.
viii. Πέντε (5) ηµέρες απασχόλησης λόγω γάµου.
ix. Δύο (2) ηµέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών
στην ίδια γραµµή και στον ίδιο βαθµό.
Τις παραπάνω ηµέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούµενου και της έγκρισης του
επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµατος .
5.4. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόµενα ποσά, ο
Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε
άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούµενους.
10. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α. µε πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη.»
11. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7.1. Για την εφαρµογή και εκτέλεση των προγραµµάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται: α) µε πλήρη ευθύνη
τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουµένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες
τις πτυχές της εργασίας και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόµενούς
τους, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Νόµων
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3850/2010 (Α΄84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές
διατάξεις και β) να απασχολούν τους ωφελούµενους
στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για την εργασία στην οποία θα απασχοληθούν.
7.2. Πέραν της εφαρµογής κυρώσεων, όπως των προβλεποµένων στα άρθρα 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τις
αµέσως ανωτέρω περιπτώσεις, επί παραβάσεων των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν οι Επιβλέποντες Φορείς εντός του πλαισίου των Προγραµµάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, οι συναρµόδιοι Υπουργοί δύνανται,
µε κοινή απόφασή τους, να προβλέψουν την επιβολή και
άλλων κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς.»
12. Στην παράγραφο 8, διορθώνεται η επωνυµία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη σηµερινή, «Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
13α. Στην παράγραφο η' του άρθρου 33 του ν. 4354/
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2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται το αναγραφόµενο τεύχος
ΦΕΚ "Β' 486" στο ορθό τεύχος "Υ.Ο.Δ.Δ. 486".
β. Στην παράγραφο α' του άρθρου 34 του ν. 4354/2015
(Α' 176) αντικαθίσταται η φράση "και µε την επιφύλαξη
της παραγράφου στ' του άρθρου 33 του νόµου αυτού" µε
το ορθό "και µε την επιφύλαξη της παραγράφου η΄ του
άρθρου 33 του νόµου αυτού".
Άρθρο 2
Οι τροποποιήσεις που εισάγονται µε το αµέσως προηγούµενο άρθρο επηρεάζουν και καταλαµβάνουν τους όρους των τρεχουσών Προσκλήσεων 2, 4, 5/2015 και θα ισχύσουν και για τις επόµενες Προσκλήσεις του Δικαιούχου (Γενικής Γραµµατείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας) και γενικώς για όλες τις δράσεις της κοινωφελούς εργασίας.
Άρθρο 3
Στο άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επιχορηγούνται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου (ΕΦ 33-220) είτε µέσω των Περιφερειών µε µεταφορά αντίστοιχης πίστωσης είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύµατα, φιλανθρωπικά σωµατεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιηµένα ως Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του ν.
2646/1998. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται, πέρα της κείµενης νοµοθεσίας, επιπλέον κριτήρια
και προϋποθέσεις για την καταβολή των ως άνω επιχορηγήσεων.»
Άρθρο 4
1. Σε κάθε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ Βαθµού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο
Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη
του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ Βαθµού στην
εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα
Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας
του Κέντρου Κοινότητας.
2. Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς µε
τις κάτωθι αρµοδιότητες :
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράµµατα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα»).
β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών
στα ανωτέρω προγράµµατα.
γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραµµα
του «Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Από-

ρους», κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες, που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
δ. Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δοµές Ψυχικής Υγείας, Δοµές για ΑµεΑ, Βρεφονηπιακοί
και Παιδικοί Σταθµοί, Προγράµµατα για Ηλικιωµένους,
Προγράµµατα για Ροµά, Προγράµµατα για Μετανάστες
κ.λπ..
ε. Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε υπηρεσίες
απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιµορφωτικά σεµινάρια.
στ. Συνεργασία µε την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
3. Στους απευθυνόµενους στο Κέντρο Κοινότητας θα
µπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α. Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελµατικού
προσανατολισµού κ.α..
β. Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης
σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
γ. Ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης και
µαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας, σε συνάφεια µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης,
που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευµάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
δ. Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελµατικός προσανατολισµός
για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισµικές δραστηριότητες, προγράµµατα νεανικής συµµετοχής και
στήριξης, σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού
και άλλες υπηρεσίες και δοµές.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων µε επιµορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόµενο, όπως : οργάνωση οµάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση µε φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελµατικοί φορείς κ.λπ.) για µεικτές πρωτοβουλίες δράσεων
για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής κ.α..
στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την
κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά)
για µαθητές ΑµεΑ, παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, Ροµά και µετανάστες.
ζ. Παροχή ενηµερωτικής συνδροµής για θέµατα νοµικού χαρακτήρα σε σχέση µε τις παρεχόµενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής
προστασίας.
η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισµού και συγκέντρωση
αγαθών.
4. Ωφελούµενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας
των ως άνω Δοµών και κατά προτεραιότητα οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα», καθώς και άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, παιδιά,
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που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού, µετανάστες, άτοµα µε αναπηρία, Ροµά και γενικότερα ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να
οριοθετείται προς όφελος µίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται
οι υπόλοιπες.
5. Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας ορίζονται οι δήµοι.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι
λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων
Κοινότητας, η στελέχωση και η διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηµατοδότησης των
ως άνω Δοµών, καθώς και κάθε άλλο λεπτοµερειακό ή
τεχνικό ζήτηµα για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης
των ως άνω Δοµών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρµόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014- 2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 5
Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση του
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής
«Επιτροπή»). Βασικές κατευθύνσεις των επεξεργασιών
της Επιτροπής είναι η δηµιουργία επιτελικού κράτους και
η αναβάθµιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
αµφότερα τα επίπεδα µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονοµίας και τον εξορθολογισµό των διοικητικών
διαδικασιών των τοπικών αρχών, λαµβάνοντας υπόψη
τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και
της διαλειτουργικότητας όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της εγγύτητας της
λήψης των αποφάσεων και της παροχής των υπηρεσιών
στους πολίτες.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
την οργάνωση και θεσµική και οικονοµική λειτουργία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και τις σχέσεις της µε
την Κεντρική και την Αποκεντρωµένη Δηµόσια Διοίκηση,
καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρµόδιο
Υπουργό πρότασης για την αναµόρφωσή του, καθώς και
η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρµόδιο Υπουργό
πρότασης για την αναµόρφωσή του, περιλαµβανόµενης
και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόµου.
Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή µπορεί
να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συµβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ιδιώτη.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
απαρτίζεται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο,

β) έντεκα (11) επιστήµονες µε συναφή µε το έργο της
Επιτροπής ενασχόληση ή εµπειρογνώµονες σε θέµατα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου,
ε) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του Υπουργείου,
στ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
ζ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
η) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
θ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ι) τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ια) τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.),
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) και
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων
Υπαλλήλων
Αιρετών
Περιφερειών
Ελλάδας
(Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), ως µέλη.
4. α) Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν οι
Προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή Τµήµατος των καθ’ ύλην αρµόδιων οργανικών µονάδων του Υπουργείου.
β) Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής απασχολούνται τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις
(3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
5. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το αναφερόµενο στην παράγραφο 2 έργο της εντός πέντε (5) µηνών
από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσµία µπορεί να
παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Στο πλαίσιο της Επιτροπής και µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
µπορεί να συγκροτούνται έως και τέσσερις (4) Οµάδες
Εργασίας για επιµέρους ζητήµατα του αντικειµένου της.
Σε κάθε Οµάδα Εργασίας, της οποίας υπεύθυνος ορίζεται ένα µέλος της Επιτροπής, µπορούν να µετέχουν ως
µέλη, εκτός των µελών της Επιτροπής, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και εµπειρογνώµονες.
Στο πλαίσιο της Επιτροπής και µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
συγκροτείται επιπλέον Οµάδα Εργασίας για την εξέταση
του θεσµικού πλαισίου που διέπει το σχεδιασµό και την
εφαρµογή πολιτικών για την αναπηρία και την αναµόρφωση αυτού του θεσµικού πλαισίου. Στην ανωτέρω Οµάδα Εργασίας προσκαλούνται υποχρεωτικά εκπρόσωπος
της Ε.Σ.Α.µεΑ και ένας επιστήµονας µε εµπειρία στα θέµατα σχεδιασµού πολιτικών για την αναπηρία ο οποίος
υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.µεΑ..
7. Η Επιτροπή και οι Οµάδες Εργασίας συνεδριάζουν
εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
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του Υπουργείου και στα µέλη τους, καθώς και στους εισηγητές και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την
παροχή γραµµατειακής υποστήριξης, καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν.
4354/2015 (Α' 176), όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της
Επιτροπής µπορεί να ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 6
Θέση αιρετών σε αργία
Η παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πληµµελήµατα της
προηγούµενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση
σε πρώτο βαθµό για κακουργήµατα, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται µε
την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αµετάκλητης παραποµπής για κακούργηµα, εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Τυχόν µεταγενέστερη
αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών όρων ή της
προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας δεν κωλύει τη θέση σε αργία του αιρετού που παραπέµφθηκε για κακούργηµα. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία
και το διοικητικό µέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδροµικά η αντιµισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης. Τυχόν
άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του Ελεγκτή Νοµιµότητας να εκδώσει άµεσα τη σχετική διαπιστωτική πράξη
συνιστά παράβαση καθήκοντος.»
Άρθρο 7
Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ΄ υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ.
αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισµοί προσωπικού των
ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισµό στον οικείο δήµο. Από τις ρυθµίσεις
της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισµοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν.
2643/1998."
Άρθρο 8
Θέµατα εργαζοµένων Ο.Τ.Α.
Ωράριο βρεφονηπιοκόµων
1.α. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου µειωµένου ωραρίου των εργαζοµένων σε

Ο.Τ.Α. α΄βαθµού και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
αυτών, µπορούν να τροποποιούνται, µε αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, µέχρι και το ανώτατο όριο της
πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, µε αντίστοιχη αύξηση των πάσης
φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου ή του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου, κατόπιν αίτησης
του ενδιαφερόµενου και πρέπει να διαλαµβάνει ειδικά
περί της ύπαρξης των απαιτούµενων για την αύξηση του
ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισµό.
β. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου υπάγεται
σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας από την αρµόδια
για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νοµικού προσώπου
αρχή και περίληψή της δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
γ. Σε περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν ήδη υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, η κατά τα προηγούµενα εδάφια αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου δεν µπορεί
να πραγµατοποιηθεί πριν τη λήξη των συµβάσεων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισόποσες ώρες εργασίας. Ειδικά για τις κατηγορίες και κλάδους για τους οποίους η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου υπόκειται, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, σε έγκριση, τυχόν αύξηση του ωραρίου των ήδη υπηρετούντων εργαζοµένων της ίδιας κατηγορίας και κλάδου, λαµβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της έγκρισης κατά το έτος που ακολουθεί.
δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2.α. Η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «περί καθιερώσεως πενθηµέρου εβδοµάδος εργασίας των δηµοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθµίσεως
συναφών θεµάτων», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 1157/1981 (Α` 126), όπως ισχύει, καταργείται.
β. Η παρ. 1 του άρθρου µόνου του π.δ. 588/1988 (Α΄
284) επανέρχεται σε ισχύ.
Άρθρο 9
Προσωπικό παραµεθόριων Ο.Τ.Α.
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«Κενές θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού των παραµεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται µε µετάταξη υπαλλήλων
Ο.Τ.Α. που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης
στην οποία µετατάσσονται. Η µετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από
αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών.
Για τη µετάταξη σε Ο.Τ.Α. παραµεθορίου περιοχής, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για διορισµό
οργάνου υποδοχής, καθώς και γνώµη του αρµόδιου για
διορισµό οργάνου προέλευσης. Ειδικά, για την περίπτωση µετάταξης υπαλλήλου που ήδη υπηρετεί σε Ο.Τ.Α.
που ανήκει στις κατά την επόµενη παράγραφο παραµε-

7
θόριες περιοχές, απαιτείται σύµφωνη γνώµη και του αρµόδιου για διορισµό οργάνου προέλευσης.
Σε περίπτωση που η µετάταξη διενεργείται από Ο.Τ.Α.
σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, η απόφαση της µετάταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Άρθρο 10
Προσωπικό ΑµεΑ Ν.Π.Ι.Δ. Δήµων
1. Άτοµα µε Αναπηρία που υπηρετούν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήµων που λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση ή κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης µεταφέρονται στον οικείο δήµο σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται
µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου. Η δε κατάταξη
του προσωπικού στις συσταθείσες θέσεις εκδίδεται από
το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται σε
περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, µε µέριµνα
του ασκούντα χρέη Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
3. Η προϋπηρεσία του µεταφερόµενου προσωπικού
στο Ν.Π.Ι.Δ. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου αναγνωρίζεται ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη
για όλες τις µισθολογικές, βαθµολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
4. Η παρούσα καταλαµβάνει και το προσωπικό των
Ν.Π.Ι.Δ. που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
5.Η παρούσα διάταξη ισχύει και για όσα άτοµα µε αναπηρία έχουν µεταφερθεί από επιχειρήσεις - νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού σύµφωνα µε τις εκάστοτε ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 11
Πρόγραµµα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής
Κινητικότητας
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4310/2014
(Α΄258) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2014
από τους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις συντάσσονται εκ νέου από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός δύο
(2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος».
Άρθρο 12
Εκποίηση δηµοτικών ακινήτων σε άστεγους δηµότες.
Στους αναγνωρισµένους ως δικαιούχους δηµοτικών ή
κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 187
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), που δεν έχουν εκπληρώσει,
µέσα στην τασσόµενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω
άρθρου προθεσµία, µέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους
(καταβολή τιµήµατος, ανέγερση οικοδοµής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή οι κληρονόµοι τους, µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβά-

νεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, να δοθεί το δικαίωµα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία οκτώ (8) ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 13
Απαλλαγή από δηµοτικά τέλη και φόρους
1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους,
τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄
29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται µε τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόµου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να τίθενται και εισοδηµατικά κριτήρια για
τη χορήγηση της ως άνω µείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήµου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαµβάνεται υπόψη κατά
την κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους εφαρµογής της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική οµάδα των ατόµων µε
αναπηρία συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών
που έχουν στη φροντίδα τους άτοµα µε αναπηρία, σε
περίπτωση λήψης εισοδηµατικών κριτηρίων λαµβάνεται
υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηµατικό κριτήριο
που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική οµάδα θα πρέπει να
υπολογίζεται µόνο το φορολογητέο εισόδηµα, ώστε να
µην προσµετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας (προνοιακά επιδόµατα, εξωιδρυµατικό επίδοµα,
επίδοµα κίνησης, διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών και
µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία
είναι αφορολόγητα.»
Άρθρο 14
Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 50 του ν. 4277/2014
(Α΄ 56) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αποκτούν ισχύ νόµου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του
άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κ.υ.α.
20232/2010 (Β΄ 745). Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω
κοινής υπουργικής απόφασης γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής διοίκησης
υπό το πριν το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) νοµοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρµόδια όργανα για την άσκηση των ίδιων αρµοδιοτήτων µετά την ισχύ του νόµου
αυτού.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48, του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) και ισχύει, µετά τη
φράση «σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους», προστίθεται η
φράση «ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση».
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 211 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής :
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«Επιπλέον των παραπάνω σκοπών, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δύναται να κατασκευάζει και να λειτουργεί Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή
που του έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συµβουλίου και σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως ισχύει.»
Άρθρο 15
Επιλογή τόπου ενταφιασµού
Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α΄143) προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:
«Άρθρο 35Α
Επιλογή τόπου ενταφιασµού προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασµού είναι δικαίωµα
του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυµεί, µπορεί
ελεύθερα µε ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασµού του. Με
τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή
µη που θα εκτελέσουν την επιθυµία του, τα οποία µε
σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συµβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η
διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος δεν αντίκειται σε
κανόνες δηµόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα
αρµόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιµελούνται της
ταφής του νεκρού οφείλουν να συµµορφώνονται στη
διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόµη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθµού.»
Άρθρο 16
Συµµόρφωση των δήµων και περιφερειών
προς αποφάσεις του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, λόγω παράνοµης πράξης ή παράλειψης οφειλόµενης ενέργειας οργάνου δήµου ή περιφέρειας, ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει, αµελλητί, να
συµµορφωθεί πλήρως µε το περιεχόµενο και το διατακτικό, αντιστοίχως της παραπάνω απόφασης, τεχνικές
δε υπηρεσίες δήµων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη στον υπόχρεο δήµο σύµφωνα µε το άρθρο 95 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων και των
αρµοδιοτήτων διοίκησης των συµβάσεων κατά την κείµενη νοµοθεσία (όπως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας), οφείλουν υποχρεωτικώς να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια
και να εκδίδουν κάθε πράξη για όλα τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και πέρα των αναφερόµενων στο άρθρο
94 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, που είναι απαραίτητες
για τη συµµόρφωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Εάν ο
ΟΤΑ για οποιονδήποτε λόγο δεν συµµορφώνεται ο Ελεγκτής Νοµιµότητας ή µέχρι την έναρξη λειτουργίας της
υπηρεσίας του Ελεγκτή Νοµιµότητας ο ασκών χρέη Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο Συντονιστής τον καλεί, εγγράφως, να συµµορφωθεί εντός ορι-

σµένης προθεσµίας η οποία σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες αφού ο ΟΤΑ έλαβε γνώση της σχετικής κλήσης, η µη έκδοση δε των απαιτούµενων για τη συµµόρφωση διοικητικών πράξεων
από υπαλλήλους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες,
περιφερειακούς συµβούλους, δηµάρχους, δηµοτικούς
συµβούλους, συµβούλους τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, καθώς και η
µη σύµπραξή τους σε αυτές ή σε ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για το σκοπό της συµµόρφωσης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα κατά την έννοια των άρθρων 233 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 107 του
ν.3528/2007, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δηµοκρατίας λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας
παράνοµης πράξης ή παράλειψης οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης, παρακρατείται το ισόποσο του προστίµου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται κατ΄ έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακρατείται το ανωτέρω ποσό από τον οικείο
Ο.Τ.Α..
Άρθρο 17
Πληροφοριακό Σύστηµα Διασύνδεσης
Ληξιαρχείων - Δηµοτολογίων
Για τις εγγραφές, διαγραφές και µεταβολές των στοιχείων των οικογενειακών µερίδων στα δηµοτολόγια των
δήµων εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία έχουν
καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης
Ληξιαρχικών Πράξεων του άρθρου 8Α του ν. 344/1976
(Α΄ 143), όπως ισχύει, δηµιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφοριακό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων- Δηµοτολογίων. Με το πληροφοριακό αυτό
σύστηµα υπάλληλοι υπηρεσιών δηµοτολογίου των δήµων που είναι διαπιστευµένοι χρήστες, µε κωδικούς πρόσβασης, που τους αποδίδει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντλούν αντίτυπα ληξιαρχικών
πράξεων αποκλειστικά και µόνο προς χρήση της υπηρεσίας δηµοτολογίου τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται
η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήµατος, ο τρόπος ενηµέρωσης των στοιχείων των οικογενειακών µερίδων στα δηµοτολόγια και κάθε άλλη λεπτοµέρεια χρήσης του.
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη ΔΕΘ- ΗELEXPO A.E.
1. Η παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα ΑΚ 18344, 18678 και 18679 ανταλλάξιµα κτήµατα, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Κτηµατικής
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονοµικών,
µεταβιβάζονται δια του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Α.Ε. (Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.)». Τα ανωτέρω ακίνητα
προσδιορίζονται βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος,
που συντάσσεται µε ευθύνη της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.
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και θεωρείται από την Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ως άνω µεταβίβαση
της κυριότητας µεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο
Θεσσαλονίκης στο όνοµα της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.. Η
µεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιµων κτηµάτων, καθώς και η µεταγραφή, απαλλάσσονται,
ανεξαιρέτως, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή ή
δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου µεταβίβασης, τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων.»
2. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι σκοποί
της απορροφώσας εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: α) η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, επιχειρηµατικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην
αλλοδαπή, β) η παροχή προς το Ελληνικό Κράτος συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα εκθεσιακής πολιτικής, διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα
εκδηλώσεων, γ) η ενηµέρωση της πολιτείας σχετικά µε
την εκθεσιακή δραστηριότητα της Χώρας, δ) η διαχείριση και εκµετάλλευση εταιρικών συµµετοχών, ε) η διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στ) η διαχείριση εκµετάλλευση και ανάπτυξη εκθεσιακών σηµάτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ζ)
η διαχείριση και εκµετάλλευση ραδιοφωνικού σταθµού,
η) όσοι άλλοι αναφερθούν στο καταστατικό της και ιδιαίτερα εκείνοι που αποβλέπουν στη διατήρηση και ενίσχυση του εθνικού εκθεσιακού της ρόλου και τη λειτουργία
των εκθεσιακών της κέντρων.
Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε. µπορεί να συµβάλλεται µε νοµικά πρόσωπα που
µνηµονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), 100 παρ. 1 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 στο
πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων για την µελέτη και
εκτέλεση έργων και προγραµµάτων, καθώς και για την
παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ των παραπάνω νοµικών προσώπων και της
εταιρείας Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε. που έχουν συναφθεί,
θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια.
Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της και για την
προετοιµασία, λειτουργία και υποστήριξη των διαφόρων
εκδηλώσεων της η Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε. δύναται να
απασχολεί εθελοντές µε ηθικό αντάλλαγµα ή/και καλύπτοντας το κόστος εξόδων σίτισης και µετακινήσεων
σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές.»
3. Εισάγεται ερµηνευτική διάταξη της παρ.18 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013, η οποία έχει ως εξής:
«Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής η απορροφώσα εταιρία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
του ν. 2190/1994 (Α’ 28), και δεν εφαρµόζονται σε αυτήν,
καθώς και στις εταιρείες το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στην εταιρεία Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε., οι διατάξεις που διέπουν
εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο, µε
εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Διατάξεις νόµων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανι-

σµούς ή φορείς, γενικά, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
δεν αφορούν στην παραπάνω εταιρεία, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι εφαρµόζονται και σε αυτή. Η εταιρεία
Δ.Ε.Θ.-HELEXPO A.E. εξαιρείται ρητά από την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την κατασκευή έργων,
την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή τη
διενέργεια διαγωνισµών µελετών και από την εφαρµογή
των διατάξεων του µέρους Β του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)».
Άρθρο 19
Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών
στο ν. 2643/1998 (Α΄ 220)
1.Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) τέκνα και άνω,
οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαµος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.»
2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄
220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Ο αριθµός των µορίων για τους τρίτεκνους γονείς, µε
βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
Για γονέα µε τρία τέκνα διακόσια (200) µόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση
που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) µόρια.»
3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄
220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Ο αριθµός των µορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:
Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) µόρια. Αν µεταξύ
αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα
(50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.»
Άρθρο 20
Θέµατα Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
και Εθνικού Τυπογραφείου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) τροποποιείται ως εξής:
«1. Η «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται µόνο
από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισµούς του νόµου αυτού και των διαταγµάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας».»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) σε περίληψη, ατοµικά διατάγµατα και πράξεις διορισµού, µετάταξης, µεταφοράς, υποβιβασµού, αποδοχής
παραίτησης και απόλυσης των δηµοσίων λειτουργών,
των δηµοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και σύστασης, µεταφοράς,
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µετατροπής και κατάργησης θέσεων, οι οποίες διενεργούνται µε τα ως άνω διατάγµατα και πράξεις.»
3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) οι πράξεις σύστασης και συγκρότησης κάθε είδους
επιτροπών, συµβουλίων, οµάδων εργασίας και συναφών
οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, εφόσον
τα µέλη τους θα λαµβάνουν οποιουδήποτε είδους αµοιβή ή αποζηµίωση».
4. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης για την περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. της ΕΛΣΑΤ), µπορεί να ρυθµίζονται
θέµατα συνεργασίας του Εθνικού Τυπογραφείου µε τις
άλλες εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου.
Τα ρυθµιζόµενα θέµατα µπορεί να αφορούν ιδίως τη
µετακίνηση, απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, την εκχώρηση ή το δανεισµό µηχανηµάτων σε αυτό, την ανάθεση στο Εθνικό Τυπογραφείο
µέρους ή και του συνόλου µιας εκτυπωτικής εργασίας
που έχει ανατεθεί σε άλλη εκτυπωτική µονάδα µε την
πρόβλεψη, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της διάθεσης προσωπικού από τη µονάδα αυτή για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ανατίθεται σε άλλη εκτυπωτική µονάδα του Δηµοσίου, µέρος από µια εργασία
εκτύπωσης που έχει αναλάβει το Εθνικό Τυπογραφείο,
όταν δεν επαρκούν τα τεχνικά µέσα που διαθέτει ή το
προσωπικό για να την ολοκληρώσει. Στην περίπτωση
που η εκτυπωτική µονάδα στην οποία ανατίθεται µέρος
της εργασίας, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό,
µπορεί να προβλέπεται η διάθεση προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου για την εκτέλεσή της.
Με τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθµίζονται και όλες οι
σχετικές µε την συνεργασία λεπτοµέρειες, περιλαµβανοµένης και της σύστασης θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Άρθρο 21
Τροποποιείται το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει και προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«β. Οι εγγυητικές επιστολές οι οποίες είχαν κατατεθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005 και του
ν. 3536/2007 και των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, από αγρότες όλης της Ελλάδος για την είσοδο
και απασχόληση (µετάκληση) στην Ελλάδα αγρεργατών,
υπηκόων τρίτων χωρών, και οι οποίες δεν έχουν επιστραφεί και παραµένουν στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της χώρας και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύµατα, πρέπει τα σώµατα των εγγυητικών επιστολών
να επιστραφούν στους αγρότες- εργοδότες χωρίς την
καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού, εξόδων, τόκων και χωρίς καµία επιβάρυνσή τους, µε ταυτόχρονη
δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη.»
Άρθρο 22
Ρύθµιση για τη χορήγηση επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται
στο άρθρο 15 παρ.1 του ν. 4024/2011
Στους µόνιµους υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου
χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού και νοµικών προσώ-

πων δηµοσίου δικαίου αυτών που έχουν ως σκοπό την
προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και
εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, οι
οποίοι εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως
ειδικότητας στους χώρους υγειονοµικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών, στους σταθµούς µεταφόρτωσης και στις µονάδες επεξεργασίας απορριµµάτων, χορηγείται, εκτός από το
βασικό µισθό και τις λοιπές προβλεπόµενες αποδοχές
τους, και το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ.1 του ν.
4024/2011, µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017. Το ποσό του επιδόµατος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται
σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως. Καταβολές του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που έχουν γίνει, στο ως άνω προσωπικό πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται
νόµιµες.
Άρθρο 23
Αρµοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων
Η παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4071/2012, όπως ισχύει καταργείται.
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις για το Συντονιστή
Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Στο ν. 4325/2015, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο
28Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 28Α
1. Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωµένη Διοίκηση και προΐσταται των
υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών
και των υπαλλήλων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρµοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που απονέµεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης βάσει νόµου. Είναι πειθαρχικώς
προϊστάµενος των υπαλλήλων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και µπορεί να επιβάλει την ποινή του προστίµου
έως και τις αποδοχές δύο µηνών.
2. Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης για θέµατα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση
υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης, υπάγεται στην αρµοδιότητα
του Συµβουλίου του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Την πειθαρχική εξουσία στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκούν:
α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να επιβάλει στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης την ποινή του προστίµου έως τις απο-
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δοχές ενός µηνός. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ασκείται προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
4. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκούν:
α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Ο προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης.
γ. Ο προϊστάµενος Διεύθυνσης.
δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.
ε. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους
Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων.
5. α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
µε απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, δύναται να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της ορισµένες από
τις αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης».
β. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης µε βάση
την προηγούµενη παράγραφο,αναφέρεται στο προοίµιο
η εξουσιοδοτική πράξη.
γ. Η κανονιστική πράξη για την ανάθεση αρµοδιοτήτων
ή για την εξουσιοδότηση υπογραφής παραµένει σε ισχύ
µέχρι την ανάκλησή της.
6. Τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/
27098/12.10.2007 απόφαση (Β΄ 2023), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2778/27.1.2014 όµοια ( Β΄ 267)
που αφορούν στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εφαρµόζονται αναλογικά και για τον
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
7.α. Αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το χειρισµό των
θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του Συντονιστή είναι το Τµήµα Οργάνωσης Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, το οποίο
εφεξής µετονοµάζεται σε «Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων».
β. Κατά πράξεων του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης που αφορούν στην άσκηση αρµοδιοτήτων του
ως προϊσταµένου των υπηρεσιών και του προσωπικού
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η προβλεπόµενη από
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 2503/1997 ειδική διοικητική προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών.
8. Σε όσους επιλέγονται Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατά την ηµεροµηνία διορισµού τους και
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, απονέµεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως Συντονιστών Αποκεντρωµένης Διοίκησης ο βαθµός Α΄ ενώ
λαµβάνουν το επίδοµα προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης. Για τη βαθµολογική και µισθολογική τους κατάταξη
αναγνωρίζεται τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν
κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισµό
του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθµό Α΄ εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 (Α΄
226).
Σε περίπτωση µη ανανέωσης της θητείας του, ο υπάλληλος επανέρχεται στον φορέα της οργανικής του θέ-

σης, στον οποίο υπηρετούσε πριν από την επιλογή του
και καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, διατηρώντας το βαθµό Α΄ και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, χωρίς να λαµβάνει το επίδοµα θέσης προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, µέχρις
ότου κενωθεί αντίστοιχη οργανική θέση. Κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, τα καθήκοντά του καθορίζονται
µε απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου του
φορέα της οργανικής του θέσης. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται για όσους υπαλλήλους επιλέγονται Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης και κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησής τους κατέχουν βαθµό κατώτερο του Α΄.
Ο χρόνος της θητείας του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου για κάθε συνέπεια.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης
του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά
του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο
αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών
του καθηκόντων.
Ο Συντονιστής µπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα
καθήκοντά του µε αίτησή του για προσωπικούς λόγους,
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση
του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων που συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τους
λόγους της απαλλαγής του, στερείται του δικαιώµατος
υποψηφιότητας και επιλογής ως Συντονιστή για µία τριετία από την εποµένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα Συντονιστή. Ο υπάλληλος,
εφόσον του είχε απονεµηθεί βαθµός λόγω της επιλογής
του και ένεκα αυτής, κατατάσσεται σε βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6,
7 και 12 του ν. 4024/2011, καθ’ υπέρβαση των προβλεπόµενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί
προαγωγών. Η στέρηση του δικαιώµατος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή του µετά την επιλογή
του και προ της έκδοσης της απόφασης διορισµού. Στην
περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αµέσως επόµενος στη
σειρά κατάταξης υποψήφιος.
10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας του
υπηρετούντος, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την κένωσή της και επιλέγεται
Συντονιστής για το υπόλοιπο της θητείας, µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι τη λήξη της
θητείας είναι ίσος ή µεγαλύτερος του ενός (1) έτους. Εάν ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι τη λήξη της θητείας
είναι µικρότερος του ενός (1) έτους, ασκεί τα καθήκοντα
του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάµενος
της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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Σε περίπτωση σύστασης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τη σύστασή της και επιλέγεται Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης για πλήρη θητεία.
Μέχρι το διορισµό Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης
που θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για
τη θέση του Συντονιστή για µία ή περισσότερες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, η προθεσµία της προκήρυξης, για
τη συγκεκριµένη θέση ή θέσεις, δύναται να επανακαθορίζεται µε ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εφόσον και πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, η θέση ή θέσεις επαναπροκηρύσσονται. Στη νέα διαδικασία επιλογής, µπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι υπάλληλοι και
υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης
προέκυψε από υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός εάν δεν
πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την τελευταία διετία.
12. Σε περίπτωση που δεν θέσει υποψηφιότητα υπάλληλος που να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, µπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι
υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α. έχουν δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη συνολικής
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
β. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταµένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός εάν
δεν πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις
οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την τελευταία διετία.
Σε κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή υπάλληλος
που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός
τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
της υποψηφιότητάς του. Ο ανωτέρω περιορισµός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαµβάνει στην αίτησή του ρητή δέσµευση ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραµένει στην υπηρεσία του µέχρι
τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας του. Δεν µπορεί

να επιλεγεί εκείνος κατά του οποίου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου των
αποδοχών του, καθώς και εκείνος που έχει παραπεµφθεί
µε αµετάκλητο βούλευµα ή µε απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26). Το κώλυµα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν
πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και
κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο. Μέχρι το διορισµό του Συντονιστή, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
Άρθρο 25
Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στο οποίο συµµετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως
πρόεδρος, και οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ως µέλη. Στο Συµβούλιο συµµετέχει και ο αρµόδιος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου ανάλογα µε τα εξεταζόµενα θέµατα συµµετέχουν και οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων υποστηρίζεται γραµµατειακά από υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου έχει την ευθύνη σύνταξης της σχετικής πρόσκλησης, στην οποία θα περιλαµβάνονται και τα προς συζήτηση θέµατα.
2. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αποσκοπεί στο συντονισµό της δράσης των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων, στην επίλυση θεµάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων, οι οποίες έχουν απονεµηθεί από τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στην αντιµετώπιση σηµαντικών
ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους, καθώς και στη χάραξη οριζόντιων δράσεων ανά τοµέα πολιτικής των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Οι αποφάσεις
του Συµβουλίου κοινοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες
των Υπουργείων, προκειµένου να προωθηθούν νοµοθετικές ρυθµίσεις ή να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι.
Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά τέσσερις (4) φορές το
χρόνο και κατά περίπτωση για ειδικά θέµατα σε έκτακτες
συνεδριάσεις. Η θεµατολογία κάθε συνεδρίασης ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλουν οι καθ’
ύλην αρµόδιοι Υπουργοί, οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και η Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Τα πρακτικά
του Συµβουλίου τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να ορίζονται επιµέρους
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θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Συµβουλίου, καθώς και να συστήνονται θεµατικές Οµάδες Εργασίας,
στις οποίες συµµετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, άλλων Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 26
Αντισταθµιστική εκπαίδευση
1. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:
α) «Αντισταθµιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των µαθητών γυµνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των µαθητών όλων των τύπων λυκείου, η εκπαίδευση που παρέχεται στα Ειδικά Καταστήµατα Κράτησης Νέων, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε
κρατούµενους, καθώς και η διδασκαλία που παρέχεται
στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας
του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).
β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: είναι η διδασκαλία που έχει ως σκοπό την επανένταξη των µαθητών στη διαδικασία µάθησης και τη βελτίωση της απόδοσής τους ώστε
να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να µειωθεί η µαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου, και να αυξηθούν τα ποσοστά πρόσβασης στην
δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των µαθητών στην διαδικασία µάθησης, η µείωση της µαθητικής
διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, µε επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της
προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
2. Τα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:
α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυµνάσιο ή λύκειο ή ανά οµάδες όµορων σχολικών µονάδων γυµνασίου ή λυκείου,
β) στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών
Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), όπως ισχύει,
γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Ειδικά
Καταστήµατα Κράτησης Νέων όπου λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 2525/1997 (Α΄ 188) ή/και γυµνάσια και λύκεια, και
δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 για κάθε σχολικό έτος, τα διδακτέα µαθήµατα, τα κριτήρια επιλογής
και ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών, οι ώρες δι-

δασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του
Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία και
οργάνωση των Σχολικών Κέντρων. Κύριο κριτήριο επιλογής των µαθητών που έχουν ανάγκη αντισταθµιστικής
εκπαίδευσης αποτελεί η επίδοσή τους από την αρχή κάθε σχολικού έτους. Κύριο κριτήριο επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης
συνιστά η διδακτική εµπειρία και η διοικητική του επάρκεια. Με απόφαση του αρµοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος ορίζονται οι σχολικές
µονάδες στις οποίες λειτουργούν τα ανωτέρω Σχολικά
Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης και ορίζεται ένας
µόνιµος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού.
4. Η λειτουργία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων
Οργανισµών Θεραπείας του ν.4139/2013 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 εποπτεύεται από πενταµελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και στην οποία µετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, δύο εκπρόσωποι της οµάδας θεραπευτών και ο επιστηµονικός υπεύθυνος της
µονάδας απεξάρτησης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής. β) Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τµήµατα, καθώς
και του Υπεύθυνου του τµήµατος. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως η διδακτική εµπειρία σε τµήµατα
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο
πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του
άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) , η παιδαγωγική κατάρτιση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας των υποψηφίων καθώς
και η εκπαίδευση στην προβληµατική της εξάρτησης και
η συµµετοχή σε εκπαίδευση και εποπτεία από το θεραπευτικό πλαίσιο. γ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά
στην οργάνωση και λειτουργία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
5. Για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεµάτων που αφορούν στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Ειδικά Καταστήµατα Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός
Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνει υπόψη του κατά τον ανωτέρω σχεδιασµό και υλοποίηση τη γνώµη του αρµοδίου Συµβούλου
Εκπαίδευσης Κρατουµένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώµη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης. Όσον αφορά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνει υπόψη του
κατά τον σχεδιασµό και υλοποίηση του προγράµµατος αντισταθµιστικής εκπαίδευσης τη γνώµη του αρµοδίου
Συµβούλου Εκπαίδευσης Κρατουµένων ή, ελλείψει αυ-
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τού, τη γνώµη του αρµοδίου κοινωνικού λειτουργού σε
συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό που ορίζει ο διευθυντής
της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο
κατάστηµα κράτησης ή, ελλείψει κοινωνικού λειτουργού, την γνώµη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης.
6. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 στελεχώνονται
από προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης
των συµβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 από µόνιµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν
το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι συµπλήρωσης του ωραρίου αυτού.
7. Τα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών
Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) όπως
ισχύει, µπορεί να στελεχώνονται: α) από µονίµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι τη συµπλήρωση του ωραρίου αυτού,
β) από µόνιµους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και γ) από αναπληρωτές και ωροµισθίους εκπαιδευτικούς.
Η επιλογή των µονίµων και των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω τµήµατα, καθώς
και του Υπευθύνου του τµήµατος λαµβάνει χώρα ως εξής: Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκδίδει Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τµηµάτων της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή
της παραγράφου 4 διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς
που θα στελεχώσουν τα ανωτέρω τµήµατα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογηµένη για
την επιλογή κρίση.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διατίθενται οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για να
διδάξουν προς συµπλήρωση ωραρίου στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο
των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του
ν. 4139/2013 (Α΄ 74) .
Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους µόνιµους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν
στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η αποζηµίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση

καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά
οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.
8. Η επιλογή µονίµων, προσωρινών αναπληρωτών και
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των Ειδικών
Καταστηµάτων Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 λαµβάνει χώρα ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα τυπικά προσόντα, καθώς και η διδακτική εµπειρία σε σχολεία που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήµατα Κράτησης Νέων ή σε σχολεία διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά
τµήµατα.
Ο οικείος Περιφερειακός Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην υπουργική απόφαση
του προηγούµενου εδαφίου. Κατόπιν, καταρτίζεται σχετικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων. Η επιλογή
των µόνιµων, προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Σχολικών Κέντρων
Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και για την κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 διενεργείται
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
µε βάση τον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα.
9. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθµός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄, και γ΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος , σε συνάρτηση προς τον αριθµό των µαθητών
και τις διδακτικές τους ανάγκες. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο αριθµός των µαθητών µειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραµµα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται
σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως
για το Δηµόσιο.
10. Η αµοιβή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που έχει
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 22
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως ισχύει.
11. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών του παρόντος άρθρου λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.
12. Η αµοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4
και 7, όταν βαρύνει τον προϋπολογισµό συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, προσδιορίζεται στο εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν µπορεί να
υπερβαίνει το µικτό ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως.
13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 27 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144),
β) το άρθρο 4 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296),
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γ) η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997
(Α΄ 188),
δ) το π.δ. 429/1991 (Α΄ 156),
ε) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 26 του
ν. 3879/2010 (Α΄163)
στ) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 27
Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος, των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών
και του Ο.Π.Ε.Β.
1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης
α΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του ορισµού νέων µελών.».
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης
α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3149/2003 (Α΄141)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του ορισµού νέων µελών.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Mέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν µε απόφασή τους τριµελείς επιτροπές, ισάριθµες των Παραρτηµάτων του καταργηθέντος Οργανισµού
Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.), αποτελούµενες από δύο υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος ή των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών
Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή
σχολικών µονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος
Ο.Π.Ε.Β., καθώς και από έναν υπάλληλο ανά Δήµο στη
γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη
του Οργανισµού. Στα µέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν
καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυτές, εκτός των οδοιπορικών τους. Αντικείµενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των
κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήµων. Οι
εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών του Ο.Π.Ε.Β., καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται, µέσα σε
δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εντολή
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σε
λογαριασµό του Δηµοσίου και αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για την εύρυθµη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
1α. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 2552/
1997 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής:

«στ. Οι Συντονιστές των Θεµατικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραµµα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΣ).»
β. Στο τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266)
µετά τη φράση «απόφαση της» και πριν από τη λέξη
«Κοσµητείας» προστίθεται φράση «Συγκλήτου έπειτα από γνώµη της.
2. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3
του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις της Κοσµητείας συµµετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Διευθυντές Προγράµµατος
Σπουδών, που είναι µέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσµητεία νοµίµως συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή
τους.»
3.α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6
του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α' 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. δύνανται να είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε την κείµενη κάθε φορά νοµοθεσία για τα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. Τα µέλη Δ.Ε.Π. παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στο Ίδρυµα τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδοµάδα. Η Κοσµητεία µπορεί για κάθε περίπτωση να καθορίζει το ακριβές ωράριο των µελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας των Θ.Ε..
β. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 τροποποιείται ως εξής:
(i) Στο πρώτο εδάφιο µετά το κόµµα στη λέξη «έργου,» προστίθεται φράση «ή συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».
(ii) Στο πέµπτο εδάφιο η φράση «σε ποσοστό 85% από
τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β» αντικαθίσταται ως εξής:
«µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή
της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων µελών Σ.Ε.Π., καθώς και
άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών».
4.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του ν. 2552/1997 (Α' 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής :
«4. Ο συνολικός αριθµός των παρεχόµενων θέσεων
για φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου
δύναται να καθορίζεται κατά ακαδηµαϊκό έτος, µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του ίδιου οργάνου, µπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθµός παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού ή µεταπτυxιακού επιπέδου. Ο αριθµός των θέσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθµού των παρεχόµενων θέσεων προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή
των ενδιαφεροµένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και
για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα
αντίστοιχα προπτυχιακά ή µεταπτυxιακά προγράµµατα
του Ε.Α.Π. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέµεται ανάλογα στα προγράµµατα των προπτυχιακών ή µεταπτυxιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραµµα, ο αριθµός των
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θέσεων που αναλογεί στο πρόγραµµα αυτό κατανέµεται
ανάλογα σε άλλα προγράµµατα µε απόφαση της Συγκλήτου η οποία λαµβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων.
Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου,
όπως ισχύει, καταργείται.»
β. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής :
«γ. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µπορεί
να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν µέρει, η
κατά τα προηγούµενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών.»
γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής :
«Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το όριο των Θεµατικών Ενοτήτων ή των Εργαστηριακών Θεµατικών Ενοτήτων ή των Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης που µπορεί να παρακολουθεί ή να πραγµατοποιεί κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους.»
δ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
5 του ν. 2552/1997 (Α' 266) αντικαθίσταται ως εξής :
«Στις συναντήσεις αυτές συµµετέχει ένα µέλος της
Ο.∆.Π.. Οι φοιτητές, τους οποίους εποπτεύει, συµµετέχουν είτε διά ζώσης είτε µέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και µάθησης. Με απόφαση της Ο.Δ.Π. που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ορίζεται το περιεχόµενο, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των
συναντήσεων.»
ε. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν.
2552/1997 (Α' 266) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής : «Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραµµα
Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεµατικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεµατικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράµµατος
Σπουδών και της διπλωµατικής εργασίας, αποφοιτά από
το Πρόγραµµα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισµούς.»
στ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α' 266) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειµένου, επιτυχής
παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεµατικών Ενοτήτων ή Εργαστηριακών Θεµατικών Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται και εκπόνηση επιστηµονικής εργασίας.»
5.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως
ισχύει , προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Κοσµήτορες του Ε.Α.Π.
Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επιτροπή νοµίµως συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή τους.»
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται περίπτωση (iv) ως εξής:
«iv. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του προβλεπόµενου από τη διάταξη της παρ. 4 του

άρθρου 2 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισµού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.»
γ. Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τρία
(3) µέλη της για αντίστοιχο αριθµό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον
Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και το ύψος εξόδων
παράστασης για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους
από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π.. Σε περίπτωση παραίτησης
ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του µέχρι την έκδοση
της προβλεπόµενης απόφασης διορισµού νέου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στα
Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.»
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 10 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή
της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι
Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του
Ε.Α.Π., µέχρι της συγκρότησης σε σώµα της αντίστοιχης
Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο. Με
απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Α.Π.».
ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει οι λέξεις «για ένα (1) χρόνο»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τρία (3) χρόνια».
στ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10
του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, οι λέξεις «Για τα πέντε (5)
πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.
Άρθρο 29
Η παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86), όπως ισχύει και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26
του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), τροποποιούνται ως εξής:
«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για
πράξη σε βαθµό κακουργήµατος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική
µε την υπηρεσία ή για έγκληµα σχετικά µε το νόµισµα ή
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά
κρατούµενος για οποιοδήποτε έγκληµα για όσο χρόνο
κρατείται.»
Άρθρο 30
Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
«21. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισµό, οι οποίοι
αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχεί-
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ρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή
τους. Για τη µεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης
καταθέτει αιτιολογηµένη και κοστολογηµένη έκθεση στη
Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόµηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή
την ενέργεια. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους µεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύµατος και
να συνάπτει συµβάσεις µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για
την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το
προηγούµενο οικονοµικό έτος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 31
Καθορισµός χρήσεων γης και όρων δόµησης
εντός Χερσαίας Ζώνης Λιµένα
1. Τα δυο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4
του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) αντικαθίστανται ως εξής:
«ε) Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των
Γενικών Προγραµµατικών Σχεδίων (Master Plan) ή Προγράµµατος Έργων Ανάπτυξης Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.), κατά το
µέρος που µε αυτά καθορίζονται τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια της Ζώνης Λιµένα, οι επιτρεπόµενες προσχώσεις, οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και κάθε αναγκαίο
στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και
της ασφάλειας του λιµένα και η παροχή σύµφωνης γνώµης, κατά το µέρος που µε αυτά προτείνονται χρήσεις
γης και όροι και περιορισµοί δόµησης, προκειµένου να
εκδοθεί προεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε την παράγραφο 9. Για τους λιµένες αρµοδιότητας των δηµοτικών λιµενικών ταµείων, της ως άνω εγκρίσεως ή σύµφωνης
γνώµης προηγείται η χορήγηση γνώµης του αρµόδιου
δηµοτικού συµβουλίου εντός δέκα (10) ηµερών από την
υποβολή σχετικού αιτήµατος του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα.
Η αρµοδιότητα σύνταξης Γενικού Προγραµµατικού
Σχεδίου (Master Plan) ασκείται υποχρεωτικά για λιµένες
διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σηµασίας, καθώς
και σύνταξης Προγράµµατος Έργων Ανάπτυξης Λιµένα
(Π.Ε.Α.Λ.) για λιµένες µείζονος ενδιαφέροντος και προαιρετικά για τους λιµένες τοπικής σηµασίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64),
όπως ισχύει. Δεν απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του αναπτυξιακού προγράµµατος και της µελέτης διαχείρισης (Master Plan) του λιµένα, εφόσον, µετά
την έγκρισή του, ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, για το σύνολο του
λιµένος, σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
46 του παρόντος.»
2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσ-

σιες ενδοµεταφορές. Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών
Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α'
145) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Η παροχή σύµφωνης γνώµης για τον καθορισµό
των χρήσεων γης και των όρων δόµησης, µετά από
πρόταση του οικείου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένος, ο οποίος αφορά στη συνολική έκταση της
χερσαίας ζώνης του λιµένα, για όλους τους λιµένες, εάν δεν έχει συνταχθεί Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο
(Master Plan) ή Πρόγραµµα Έργων Ανάπτυξης Λιµένα
(Π.Ε.Α.Λ.) προκειµένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα
σύµφωνα µε την παράγραφο 9.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001«Ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές. Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145) αντικαθίσταται
ως εξής:
«9. α) Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου της.
β) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά
από σύµφωνη γνώµη της Ε.Σ.Α.Λ., καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισµοί δόµησης των λιµένων της χώρας, καθώς και οι αναγκαίες προσχώσεις, όταν αυτές επιδρούν στο χωροταξικό σχεδιασµό του λιµένα.
γ) Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν εκδοθεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος, µε τις οποίες εγκρίνονται
χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης λιµένων,
επέχουν θέση σύµφωνης γνώµης για τη ρύθµιση των ζητηµάτων αυτών µε προεδρικό διάταγµα, εκτός αν στο
µεταξύ υποβληθεί νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα προς έλεγχο ή ζητείται η επικαιροποίηση του ισχύοντος.»
Άρθρο 32
Χαρακτηρισµός ως επιλέξιµων δαπανών
εκπαιδευτικών επιδοµάτων ανέργων ναυτικών
για το χρονικό διάστηµα 2008-2011
Τα εκπαιδευτικά επιδόµατα που καταβλήθηκαν στο
πλαίσιο υλοποίησης των επιδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο προγραµµάτων ανέργων ναυτικών κατά το χρονικό διάστηµα 2008-2011, για τα οποία
δεν παρακρατήθηκε ο φόρος εισοδήµατος, το τέλος
χαρτοσήµου και η επί του χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ εισφορά, θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Άρθρο 33
Υγειονοµική κάλυψη ανασφάλιστων
και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος,
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έχουν το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται µέσω των Νοσοκοµείων του
ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής
Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Νοσοκοµείων, των Δηµοτικών Ιατρείων, καθώς και µέσω των
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυµάτων
αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.
Η φαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συµβεβληµένα µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρµακεία. Φάρµακα
υψηλού κόστους, που εµπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρµακεία των Νοσοκοµείων και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Δικαιούχοι των δικαιωµάτων της παραγράφου 1 του
παρόντος είναι οι εξής:
α) οι µη άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής οµογενείς, οι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων
χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής στην Ελλάδα, καθώς και τα µέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) όλων
των προαναφεροµένων,
β) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και
της κατοχής νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής στη
χώρα:
i) ανήλικοι έως 18 ετών,
ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης,
iii) άτοµα µε αναπηρία που φιλοξενούνται σε δοµές
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνοµης Διαβίωσης
για άτοµα µε αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
iv) άτοµα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄96),
v) άτοµα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές
δοµές των εγκεκριµένων οργανισµών θεραπείας του
ν. 4139/2013 (Α΄74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους
οργανισµούς ως εξωτερικοί ασθενείς,
vi) οι κρατούµενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούµενοι σε
ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης,
vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής,
viii) άτοµα µε αναπηρία 67% και πάνω και άτοµα που η
κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων
νοσηµάτων-παθήσεων και τα άτοµα λοιπών χρόνιων νοσηµάτων, εφόσον το χρόνιο νόσηµα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωµατεύσεις θεραπόντων ιατρών Δηµόσιων Δοµών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων,

ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισµένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας)
και οι ανιθαγενείς και τα µέλη των οικογενειών τους
(σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ είτε εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον
υπάρχει δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου
µέσου,
x) όσοι διαµένουν στην Ελλάδα µε καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα
µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα), σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
π.δ. 114/2010 (Α΄195) είτε του ν. 3386/2005 (Α΄212) είτε
του ν. 4251/2014 (Α΄80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας
διαµονής σε ισχύ, είτε εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί
αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωµα
ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου,
xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα
τέκνα) από την ηµεροµηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήµατος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή µεταγενέστερου) και µέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήµατος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη
δηλαδή µε απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής του
ενδίκου µέσου της αίτησης ακύρωσης,
xii) θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α,
349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύµφωνα µε το
π.δ. 233/2003 (Α΄233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν τα µέτρα προστασίας και
αρωγής και αλλοδαποί που εµπίπτουν στις διατάξεις του
ν. 3875/2010 (Α΄158) «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος» και για όσο διάστηµα διαρκούν τα
µέτρα προστασίας και αρωγής.
Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής αποµάκρυνσης κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011
(Α΄7).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθµισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από
αυτούς Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), µε εξαίρεση τις κατηγορίες της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους
ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δηµόσιες δοµές υγείας καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
4. Οι δαπάνες της παρούσας ρύθµισης καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
5. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και κάθε κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης
και της νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόµενη οικονοµική συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη στη βάση
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οικονοµικών κριτηρίων, η απαιτούµενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών µητρώων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας
πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος
της
Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..
6. Από τη δηµοσίευση της διάταξης αυτής, παύει να ισχύει το άρθρο 6 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149), όπως ισχύει,
καθώς και το άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (Α΄224), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 34
Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούµενων
σε Δοµές Κλειστής Περίθαλψης
1. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 66 του
ν. 3984/2011 (Α΄150), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 30
του ν. 4052/2012 (Α΄41) καταργούνται.
2. Οι µε αριθµό πρωτ. Π3β/φ.ΓΕΝ./γ.π.ΟΙΚ.87101/9.
8.2011 και Υ5α/Γ.Π. οικ. 26159/10.4.2012 αποφάσεις
του Υπουργού Υγείας καταργούνται.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε2
ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 35
Εισαγωγικός βαθµός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α΄123) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πλήρωση κενών ή κενούµενων θέσεων του κλάδου ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας. Η προκήρυξη των θέσεων
αυτών γίνεται για τα νοσοκοµεία µε απόφαση του Διοικητή του νοσοκοµείου και για τα Κέντρα Υγείας, τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και τις Δ.Υ.Πε., µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε..
Οι κενούµενες, λόγω συνταξιοδότησης, θέσεις ιατρών
που υπηρετούν σε νοσοκοµεία δύνανται να προκηρύσσονται έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους.
Οι θέσεις προκηρύσσονται στον Εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄. Ο Υπουργός Υγείας, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου ή του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
στο βαθµό Επιµελητή Α΄και Διευθυντή. Κάθε θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) µηνών από την
απόφαση έγκρισης.»
2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν.1397/1983
(Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την κατάληψη θέσης ειδικευµένου ιατρού ΕΣΥ απαιτείται:
α) για το βαθµό Επιµελητή Β’, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας και ηλικία µέχρι 50 ετών.
β) για το βαθµό Επιµελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας
για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία µέχρι πενήντα
πέντε (55) ετών,
γ) για το βαθµό Διευθυντή η άσκηση ειδικότητας για
τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία µέχρι εξήντα
(60) ετών».

Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται:
α΄) για το βαθµό Επιµελητή Β’, η άσκηση του επαγγέλµατος για πέντε (5) χρόνια και ηλικία µέχρι πενήντα
(50) ετών,
β΄) για το βαθµό Επιµελητή Α΄, η άσκηση του επαγγέλµατος για εννέα (9) χρόνια και ηλικία µέχρι πενήντα
πέντε (55) ετών,
γ΄) για το βαθµό Διευθυντή η άσκηση του επαγγέλµατος για δώδεκα (12) χρόνια και ηλικία µέχρι εξήντα (60)
ετών.
Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεµβρίου του έτους, εντός του
οποίου ο υποψήφιος συµπληρώνει το απαιτούµενο για
κάθε βαθµίδα όριο ηλικίας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο περιορισµός του ορίου
ηλικίας δεν ισχύει για τους ιατρούς και οδοντιάτρους
που επιθυµούν να καταλάβουν θέσεις, οι οποίες προκηρύσσονται σε περιοχές άγονες και προβληµατικές Α΄
κατηγορίας, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε. Επίσης, από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στον
κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού».
3.α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (Α΄65) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ηλικία σύµφωνα µε τις διακρίσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 26 του ν. 1397/1983, όπως αυτό ισχύει.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992
(Α΄123) καταργείται.
4. Σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2017, δεν µπορούν
να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη
θέση ειδικευµένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν
από τη θέση που κατέχουν µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.
5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι
εξής διατάξεις:
α) τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ζ΄ της
παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α΄123),
β) η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3918/2011 (Α΄31),
γ) το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 4
του ν. 3754/2009 (Α΄43),
δ) η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129),
ε) η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4238/2014 (Α΄38).
στ) η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997
(Α΄165),
ζ) το άρθρο 22 του ν. 4316/2014 (Α΄270).
Άρθρο 36
Κρίση Ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. Θ΄ του άρθρου 4 του
ν. 3754/2009 (A΄43), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Συµβούλιο προσλήψεων κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Νοσοκοµείων.
Τα µέλη του Συµβουλίου προσλήψεων−κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις είναι τα εξής:
1. Ο Διοικητής του Νοσοκοµείου, ως Πρόεδρος του
Συµβουλίου, µε Αναπληρωτή του το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου.
2. Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µε Αναπληρωτή του το νόµιµο αντικαταστάτη του, εφόσον
είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συ-
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ντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους
αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.
του νοσοκοµείου.
3. Ο Συντονιστής Διευθυντής του οικείου Τµήµατος,
µε Αναπληρωτή του το νόµιµο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν
συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από
τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου
Ε.Σ.Υ. του τµήµατος. Στο Συµβούλιο Προσλήψεων Κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις των πανεπιστηµιακών
κλινικών, µονάδων και εργαστηρίων συµµετέχει ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τµήµατος µε βαθµό Διευθυντή
και αν ελλείπει αυτός, ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του
τοµέα µε βαθµό Διευθυντή.
4. Δύο Διευθυντές, ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Νοσοκοµείο της ίδιας µε την κρινόµενη θέση Υγειονοµικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια και, επί ελλείψεως, ιατροί της ίδιας ειδικότητας από άλλη Υγειονοµική Περιφέρεια, µε τους αναπληρωτές τους. Οι Διευθυντές εκλέγονται µε κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό
κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
Της κλήρωσης προηγείται πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας προς
τους Διευθυντές που περιλαµβάνονται στον κατάλογο
να δηλώσουν, εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών, ποιοι
επιθυµούν να συµµετάσχουν εθελοντικά ως κριτές-εισηγητές. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, η κλήρωση διενεργείται µεταξύ όσων έχουν δηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον τους. Εάν δεν υπάρχουν δηλώσεις ενδιαφέροντος, η κλήρωση διενεργείται µεταξύ όλων των µελών
του καταλόγου.
Επί ελλείψεως κριτών-εισηγητών που πληρούν τις
προϋποθέσεις και υπηρετούν στην ίδια µε τον κρινόµενο
Υγειονοµική Περιφέρεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν
οι κατάλογοι όµορης Δ.Υ.Πε.. Ο ορισµός των εισηγητών
του Συµβουλίου προσλήψεων-κρίσεων γίνεται µε κοινή
απόφαση των Διοικητών των δυο εµπλεκόµενων Υ.ΠΕ..
Οι κριτές-εισηγητές που κληρώνονται, δικαιούνται ειδικής άδειας, προκειµένου να ολοκληρώσουν τις εισηγήσεις τους. Η ειδική αυτή άδεια είναι τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες, εάν πρόκειται να καταρτίσουν εισηγήσεις για
µέχρι δέκα (10) υποψηφιότητες, ενώ για κάθε επιπλέον
πέντε (5) υποψηφιότητες προστίθεται µία (1) επιπλέον ηµέρα άδειας. Η εν λόγω άδεια δεν προσµετράται στις υπόλοιπες άδειες που δικαιούνται οι ιατροί Ε.Σ.Υ..
Η συµµετοχή στα Συµβούλια κρίσεων από τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ., που κληρώνονται ως κριτές-εισηγητές, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον, τυχόν
δε αδικαιολόγητη άρνηση επισύρει τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης ή του προστίµου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι κριτές-εισηγητές οφείλουν να καταθέτουν στη
Γραµµατεία του Συµβουλίου τις εισηγήσεις τους το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των φακέλων των υποψηφίων, άλλως,
σε ένα (1) µήνα το αργότερο από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως προβλέπει η σχετική Προκήρυξη.
Ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των εισηγήσεων στους υποψηφίους. Οι εισηγητές απαντούν επί
των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών και το Συµβούλιο συνεδριάζει και αποφασί-

ζει εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την τελευταία ηµεροµηνία απάντησης επί των ενστάσεων.
Έδρα του Συµβουλίου είναι το Νοσοκοµείο που προκηρύσσει τη θέση και η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.
Η Γραµµατεία του Συµβουλίου οφείλει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να διαβιβάσει τα πλήρη
Πρακτικά της κρίσης στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο υποχρεούται εντός δύο (2) µηνών το αργότερο να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες µε τα συναρµόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες και να αποστείλει το διορισµό του
επιλεγέντα ιατρού για δηµοσίευση στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω προθεσµία των
δύο (2) µηνών περιλαµβάνεται και η διαδικασία της άσκησης του βοηθήµατος της Αίτησης αναποµπής κατά το
άρθρο 37 παρ. 10 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται ο τρόπος λειτουργίας του παραπάνω Συµβουλίου, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η
συγκριτική αξιολόγηση των κρινοµένων.
Όλα τα µέλη των εκλεκτορικών σωµάτων που περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43) διατυπώνουν τη γνώµη τους και ψηφίζουν ελεύθερα, χωρίς να υφίστανται συνέπειες για την έκφραση γνώµης και την
ψήφο τους κατά τη συνεδρίαση των Συµβουλίων.».
Κάθε αντίθετη µε την παρούσα διάταξη καταργείται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α΄38) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Δ.Υ.Πε. συγκροτούνται ανά ειδικότητα
συµβούλια προσλήψεων – κρίσεων, αρµόδια για την κρίση ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις των
Δ.Υ.Πε., των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων
και γενικά των αποκεντρωµένων Μονάδων των Δ.Υ.Πε..
Τα µέλη των παραπάνω συµβουλίων είναι τα εξής:
α) ο Διοικητής της Υ.Πε. ως Πρόεδρος του Συµβουλίου, µε Αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Διοικητή της
Υ.Πε.,
β) τέσσερις (4) ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., µε
βαθµό Διευθυντή ή Επιµελητή Α, µε τους αναπληρωτές
τους, που έχουν την ίδια µε την κρινόµενη θέση ειδικότητα και ορίζονται, µε κλήρωση, από σχετικό κατάλογο,
που συντάσσει και τηρεί η οικεία Δ.Υ.Πε.. Ο κατάλογος,
ο οποίος επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, περιλαµβάνει
τους ειδικευµένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα
Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και τις Αποκεντρωµένες Μονάδες της οικείας Δ.Υ.Πε..
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, για κάθε κρίση, ορίζει
δύο (2) από τα µέλη του Συµβουλίου ως εισηγητές. Έδρα
του Συµβουλίου είναι η οικεία Δ.Υ.Πε..
Τα παραπάνω Συµβούλια συγκροτούνται µε απόφαση
του Διοικητή εκάστης Υ.Πε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 37
Θέµατα διορισµών ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. α) Εξαιρούνται οι ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ. από τις
διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄
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54), όπως ισχύει.
β) Οι ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., που µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου έχουν καταθέσει αίτηση στο
Υπουργείο Υγείας για διορισµό σε άλλη θέση, µπορούν
να διοριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34 του
άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄54), όπως ισχύει.
2. Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 (Α΄165) προστίθεται
παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Ιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που διορίστηκαν µε προκηρύξεις µετά την 1.1.2010 έως τις
31.12.2010 σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του
ν. 2519/1997 (Α΄165), µετά την 1/1/2010 και στο εξής,
µονιµοποιούνται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43).»
3. Στην αξιολόγηση για εξέλιξη ειδικευµένων ιατρών
Ε.Σ.Υ. συνυπολογίζονται και προσµετρώνται αθροιστικά
για τη συµπλήρωση των επτά (7) ετών στο βαθµό Επιµελητή Β΄ και οκτώ (8) ετών στο βαθµό Επιµελητή Α΄, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3754/2009 (Α΄43),
η αναγνωρισµένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3204/2003 (Α΄296), όπως ισχύει, του άρθρου 2 παρ. 2γ
και 25 παρ. 5 του ν. 3868/2010 (Α΄129), του άρθρου 66
παρ. 32 του ν. 3984/2011 (Α΄150) και του άρθρου 28 παρ.
2 του ν. 4025/2011 (Α΄228), ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ..
4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/
1988, όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Οι θέσεις, οι οποίες µέχρι και τις 24.12.2014, κατέχονταν από ειδικευµένους ιατρούς Ε.Σ.Υ. µετά από µετάθεσή τους, θεωρούνται οργανικές θέσεις από την ηµεροµηνία της µετάθεσης και προστίθενται στις υφιστάµενες
θέσεις των οικείων νοσοκοµείων. Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων, µε διαπιστωτική πράξη, προβαίνουν στην ένταξη και κατάταξη των ιατρών που κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ακόµα και εάν αυτοί έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία
µετάθεσής τους στις θέσεις αυτές. Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς κατείχαν, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 3754/2009 (Α΄43), θέση
βαθµού Διευθυντή, καθίστανται εφεξής Συντονιστές Διευθυντές, µέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε
λόγο, µη δικαιούµενοι οποιασδήποτε αναδροµικής οικονοµικής απολαβής.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄296), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Μόνιµοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόµενων από
το Υπουργείο Υγείας, β) υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε
Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας, δ) µόνιµοι υπάλληλοι του Δηµοσίου και ε) µόνιµοι υπάλληλοι
που υπηρετούν στα Σώµατα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι
κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα, µπορούν, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας
ως υπεράριθµοι άµισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη
µε τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια
µε αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του
άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄134).»

Άρθρο 38
Κατάταξη και µισθολογική αποκατάσταση ιατρών που
µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ
και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των πρώην νοσοκοµείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που µεταφέρθηκαν/µετατάχθηκαν, µε
οποιοδήποτε νόµο, από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκοµειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και β) οι ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ ιατρών –οδοντιάτρων, που µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στις Δ.Υ.Πε.
και εντάσσονται στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
του Π.Ε.Δ.Υ. κατατάσσονται σε βαθµό σύµφωνα µε τα
χρόνια προϋπηρεσίας τους ως εξής:
α) µε συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ηµεροµηνία λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β΄,
β) µε συνολική υπηρεσία άνω των επτά (7) ετών και µέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθµό του Επιµελητή Α΄
και
γ) µε συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών
στο βαθµό του Διευθυντή.
Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., όλοι οι παραπάνω λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες µισθολογικές
διατάξεις, της προϋπηρεσίας τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόµενης και υπολογιζόµενης, για τη µισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση
επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο
Ε.Σ.Υ..
2. Τα πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο εδάφια της παρ.
2 του άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύει,
καθώς και τα τελευταία πέντε εδάφια της παραγράφου 2
της περίπτωσης Δ) της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85)
καταργούνται.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4238/2014(Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες µισθολογικές διατάξεις, της προϋπηρεσίας τους σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόµενης και υπολογιζόµενης, για τη µισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ..»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4238/
2014(Α΄ 38) προστίθενται τα ακόλουθα τρίτο και τέταρτο εδάφια:
«Οµοίως το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό της παρ.
1 που εντάχθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 1666/1986 (Α΄ 200), σε θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διατηρεί
το σύνολο των τακτικών αποδοχών που ισχύουν για τον
κλάδο ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.. Τυχόν προϋπηρεσία
τους, που προσφέρθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το χρονικό διάστηµα από 16.6.1993
έως την ηµεροµηνία ένταξής τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη µισθολογική τους εξέλιξη.»
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Άρθρο 39
Κινητικότητα κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εντός φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Πε.
Το άρθρο 75 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 75
«Οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. µπορούν να αποσπώνται, για
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωµένες Μονάδες Υγείας ,
εντός της ίδιας ΔΥ.Πε. µε απόφαση του Διοικητή της
ΔΥ.Πε. ή σε άλλη Υγειονοµική Περιφέρεια µε κοινές αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε.., για χρονικό
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών συνολικά ανά θητεία. Σε περίπτωση διαφωνίας των δυο Διοικητών,
η απόσπαση γίνεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται και δεν µπορούν
να αποσπώνται οι ιατροί–µητέρες µε παιδιά κάτω των έξι
(6) ετών. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή µε κοινή
απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε., κατόπιν εισήγησης
του Δ.Σ. του Νοσοκοµείου στο οποίο κατέχει θέση αλλά
και του Νοσοκοµείου στο οποίο αποσπάται, µπορεί να
παρατείνεται για ακόµη ένα (1) έτος η απόσπαση, εφόσον ο ενδιαφερόµενος συναινεί. Κατ’ εξαίρεση, οι ιατροί
Ε.Σ.Υ. µπορούν να αποσπώνται µετά από αίτησή τους,
για λόγους υγείας, εντός της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή σε
άλλη Υγειονοµική Περιφέρεια µε κοινές αποφάσεις των
Διοικητών των οικείων Υ.Πε., για χρονικό διάστηµα όχι
άνω των τριών (3) ετών. Με υπουργική απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της απόσπασης του ιατρικού προσωπικού και της µετακίνησής του.»
Άρθρο 40
Μετατάξεις, µεταθέσεις ιατρών
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3370/2005 (Α΄176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών
Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρµακοποιών,
που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στις ΔΥ.Πε. ή σε άλλα Υπουργεία,
β) µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και
σε άλλους φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα µέχρι την έναρξη του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα µε εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόµενα
στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296 ), όπως ισχύει,
γ) καθώς και οι µόνιµοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αιρετές Περιφέρειες και τους Δήµους και απέκτησαν ειδικότητα µε
εκπαιδευτική άδεια, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3
του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 (Α΄217) και τις διατάξεις
του ν. 2071/1992 (Α΄123), µπορούν να µετατάσσονται είτε σε διευθύνσεις Δηµόσιας Υγείας των Περιφερειών εί-

τε σε Νοσοκοµεία ή Κέντρα Υγείας, που υπάγονται στην
οικεία Δ.Υ.Πε. της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή
σε άλλη Δ.Υ.Πε., και να κατατάσσονται αντίστοιχα:
α) στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ
Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρµακοποιών Ιατρών, βαθµού Β΄
και
β) στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρµακοποιών Ε.Σ.Υ., µε εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄, σε κενές
οργανικές θέσεις.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3370/2005 (Α΄176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αιτήσεις µετατάξεων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., οι
οποίες έχουν υποβληθεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος ολοκληρώνονται µε την ανωτέρω διαδικασία µετάταξης και οι ιατροί µετατάσσονται µε εισαγωγικό βαθµό Β΄, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση
του Νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας που έχουν επιλέξει
µε την αίτησή τους.»
3. Το άρθρο 25 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270 ) «αξιοποίηση
και µετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ειδικότητα» καταργείται.
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 43 του
ν. 1759/1988 (Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες
των ΔΥΠΕ, µπορούν να µετατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, διατηρώντας το βαθµό τους, σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια) άγονων Α΄ περιοχών ή Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία εφόσον υπάρχει κενή θέση της ίδιας
ειδικότητας.»
5. Στο τέλος της παρ. 43 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
και υπηρετούν σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια) και σε αποκεντρωµένες µονάδες των Δ.Υ.Πε. άγονων Α΄ περιοχών,
δύναται να µετατίθενται ύστερα από αίτησή τους: α) σε
Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια), ή Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία,
διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη
θέση τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση ή β) σε
αποκεντρωµένες µονάδες των Δ.Υ.Πε. µε µεταφορά της
θέσης τους. Η µετάθεση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Το άρθρο 20 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται.
9. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες
των Δ.Υ.Πε., µπορούν µετά από αίτησή τους, να µετατίθενται σε αποκεντρωµένη µονάδα άλλης Δ.Υ.Πε. µε µεταφορά της θέσης τους. Η µετάθεση γίνεται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των Δ.Υ.Πε..»
6. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες των Δ.Υ.Πε., µπορούν µετά από αίτησή τους, να µετακινούνται σε άλλη αποκεντρωµένη µονάδα της ίδιας
Δ.Υ.Πε., για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος που µπορεί να ανανεώνεται. Η µετακίνηση γίνεται µε απόφαση
του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε..
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Άρθρο 41
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Ο χρόνος εργασίας του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκοµείο (Ν.Π.Ι.Δ.) «Ερρίκος Ντυνάν», το διάστηµα που
το νοσοκοµείο αυτό βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη κατά
τη διαδικασία του διορισµού και την εξέλιξη του σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ..
Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που, λόγω διάθεσής τους από το Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο., εργάστηκαν ή εργάζονται σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας. Ο χρόνος εργασίας τους στα εν λόγω νοσοκοµεία και Κέντρα
Υγείας υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του
Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία διορισµού και εξέλιξής τους .
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις εφηµεριών ιατρών –
επιστηµονικού προσωπικού Ε.Σ.Υ.
1. Εφηµερίες µικτού τύπου καθιερώνονται και για τις
αργίες. Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφηµερία µικτού τύπου υποχρεούνται σε εξάωρη πρωινή εργασία 08.00 –
14.00 και εφηµερία ετοιµότητας στη συνέχεια. Η αµοιβή
καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφηµερίας.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 29587/7419/26.3.1984 (Β΄198) τροποποιείται ως εξής:
«Οι ειδικευόµενοι ιατροί αλλοδαποί υπότροφοι, κατά
το χρόνο της ειδίκευσής τους και κατ’ εφαρµογή του άρθρου 25 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), συµπεριλαµβάνονται
στο πρόγραµµα εφηµεριών του τµήµατος ειδίκευσής
τους µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν
για τους ειδικευόµενους ιατρούς Έλληνες και κοινοτικούς υπηκόους. Για τις εφηµερίες που πραγµατοποιούν
τους καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τον ισχύοντα βασικό µισθό του ειδικευόµενου ιατρού.»
3. Εφηµερίες µικτού τύπου και εφηµερίες ετοιµότητας
µπορεί να πραγµατοποιεί και το λοιπό, πλην των ιατρών,
επιστηµονικό προσωπικό των νοσοκοµείων. Η αµοιβή καθορίζεται αντιστοίχως στο 70% και 40% της ενεργού εφηµερίας.
Άρθρο 43
Κίνητρα για άγονες - νησιωτικές περιοχές
Άγονο ιατρείο
1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Ε.Σ.Υ. ή την
πρόσληψη στο Π.Ε.Δ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) στις νησιωτικές περιοχές και στις άγονες ή προβληµατικές περιοχές,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση µε την
προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών.
Για τους επί θητεία ειδικευµένους ιατρούς, η προϋπηρεσία στις παραπάνω περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό».
Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από τις 18.11.2013, ηµε-

ροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) για τους
ιατρούς που αποφοίτησαν από αυτήν την ηµεροµηνία και
εντεύθεν και για τους ιατρούς που αποφοίτησαν πριν
την ηµεροµηνία αυτή έχει ισχύ από τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού.
2. Στην παρ. 2 της µε αριθµό Α2δ/Γ.Π οικ. 137/
31.12.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 27 /2015) προστίθεται εδάφιο µετά το β΄ εδάφιο ως ακολούθως:
«Για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας και της Χειρουργικής επιτρέπεται η υποβολή δύο
(2) αιτήσεων, µία σε µερικής και µία σε πλήρους άσκησης
νοσοκοµεία, µόνον στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως
µερικής άσκησης σε νοσοκοµείο νησιωτικών, άγονων ή
προβληµατικών περιοχών και µε την υποχρέωση της παραµονής του ειδικευόµενου ιατρού σε αυτό ολόκληρο το
χρονικό διάστηµα της σύµβασής του. Σε περίπτωση που
παραιτηθεί και αποχωρήσει από το εν λόγω νοσοκοµείο
πριν τη λήξη της σύµβασής του, η αίτησή του για το νοσοκοµείο πλήρους άσκησης διαγράφεται. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα παραπάνω νοσοκοµεία µερικής άσκησης των νησιωτικών, άγονων ή προβληµατικών περιοχών.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄
228) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευµένων ιατρών του
Ε.Σ.Υ. που διανύθηκε σε Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρο Υγείας ή σε
Π.Ε.Δ.Υ. Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ. Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε Π.ΕΔ.Υ. Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε νησιωτικές, ή άγονες και προβληµατικές
περιοχές, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) και
σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για την υπηρεσία υπαίθρου επί θητεία, προσµετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την επιστηµονική τους εξέλιξη.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α΄236)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να
χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται τα Π.Ε.Δ.Υ.Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και
Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και
Κέντρα Υγείας άγονων και προβληµατικών περιοχών και
να παρέχονται οικονοµικά και άλλα κίνητρα στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε αυτά.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.
3580/2007 (Α΄134), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από
την έναρξη της ισχύος του, ως εξής:
«Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών µπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυµα διαµονής ή και χρηµατικά επιδόµατα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.».
Άρθρο 44
Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά τα οριστικά αποτελέσµατα της προκήρυξης ανακοινώνεται νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση του προηγουµένου εδαφίου, στην οποία συµπεριλαµβάνονται αφενός οι θέσεις που δεν καλύπτο-
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νται και αφετέρου οι θέσεις που είναι κενές και αφορούν
σε νησιωτικές ή άγονες ή προβληµατικές περιοχές, καθώς και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία. Προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
τηρείται η οριζόµενη στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσµάτων και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.»
2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, προστίθεται, πριν το
τελευταίο εδάφιο, εδάφιο ως εξής:
«Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που, ενώ
είχαν καλυφθεί από την προκήρυξη, έµειναν κενές λόγω
αιφνίδιας παραίτησης του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή
που είχαν καλυφθεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) έως
και πέντε (5) µηνών λόγω συµπλήρωσης του χρόνου της
θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, πλην δεν
πληρούνται για αυτές οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη κενής θέσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.»
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997
(Α΄165), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της
παρούσας παραγράφου αφορούν και στις προσκλήσεις
ενδιαφέροντος.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 ( Α΄ 252)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα µας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συµµετοχή
τους στις απαιτούµενες εξετάσεις , ή να έχουν νόµιµη απαλλαγή. Η παρούσα διάταξη δεν καταλαµβάνει τους ιατρούς που αποφοίτησαν, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
β. Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόµιµης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου είναι οι παρακάτω:
1. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις
διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).
2. Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύµφωνα, µε
την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 (Α΄123).
3. Οι ιατροί που έχουν την ιδιότητα µόνιµου υπαλλήλου του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2071/1192 (Α΄ 123).
4. Οι έχοντες γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής
που να προκύπτει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1192
(Α΄ 123) και την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994
(Α΄ 34).»
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α'
165) καταργείται.
5. Η οριζόµενη στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2014 αρµοδιότητα του Τµήµατος Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου, περί
της απόσπασης των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε νοσοκοµεία της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 20 του ν. 1963/1991 (Α΄138), εκχωρείται
στον Διοικητή της αρµόδιας Υ.Πε..
6. Το άρθρο 10 του ν. 4316/2014 (Α΄270) καταργείται.
Οι ιατροί, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις του καταργούµενου άρθρου 10 του ν. 4316/2014 και κατά τη δηµο-

σίευση του παρόντος είτε δεν έχουν επιλεγεί είτε δεν έχουν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον δεν απαλλάσσονται νοµίµως, να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συµµετοχή τους στις απαιτούµενες για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας εξετάσεις. Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία
υπαίθρου ή έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση της τοποθέτησής τους για την εκπλήρωσή της, δικαιούνται, µετά από αντίστοιχες αιτήσεις τους, αφενός της χρονικής παράτασης της τοποθέτησής τους στην ειδικότητα
µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους στην υπηρεσία
υπαίθρου και αφετέρου της καταχώρισής τους στον κατάλογο αναµονής για ειδίκευση πλέον του προκαταρκτικού σταδίου και για το στάδιο της κύριας ειδικότητας.
7. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001
(Α' 37) καταργείται.
Άρθρο 45
Ιατροί ΑΜΕΑ
1. Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 2920/2001(Α΄131) και στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997
(Α΄165), όπως ισχύουν, εµπίπτουν και οι ειδικευµένοι ιατροί και οδοντίατροι µε κινητική αναπηρία – παραπληγία.
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α΄ 131), όπως ισχύει, µετά τη
λέξη «βιολόγων», προστίθενται οι λέξεις «χηµικών και
βιοχηµικών».
Άρθρο 46
Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστηµονικό
Συµβούλιο Νοσοκοµείων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄
129), αντικαθίσταται ως εξής:
«Διευθυντής τοµέα ορίζεται ιατρός µε θέση Συντονιστή Διευθυντή. Εάν στον τοµέα δεν υπηρετεί Συντονιστής Διευθυντής ή εάν εκείνος που υπηρετεί δεν θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του τοµέα, τότε
µπορεί να ορίζεται ιατρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ. που προϊσταται τµήµατος εργαστηρίου ή µονάδας του αντίστοιχου τοµέα. Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή
Τοµέα δεν µπορεί να θέσει ο ιατρός που έχει ήδη διατελέσει Διευθυντής του Τοµέα για δύο θητείες τουλάχιστον.»
2. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9
του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ.13 του άρθρου 8 του
ν. 3868/2010 (Α΄ 129), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Έναν (1) ιατρό µε θέση Συντονιστή Διευθυντή ή
µέλος ΔΕΠ Διευθυντή Πανεπιστηµιακής κλινικής ή Εργαστηρίου, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση
Συντονιστή Διευθυντή του νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο. Στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., στα
οποία είναι ενταγµένες Πανεπιστηµιακές κλινικές ή Εργαστήρια, ο Πρόεδρος µπορεί να είναι µέλος ΔΕΠ πρώτης βαθµίδας ή Διευθυντής Ε.Σ.Υ..
β) Δύο (2) ιατρούς µε βαθµό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ή µέλη
ΔΕΠ βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Κα-
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θηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστηµιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, που εκλέγονται από
όλους του Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του νοσοκοµείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και τα µέλη ΔΕΠ βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή
που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστηµιακών Κλινικών ή
Εργαστηρίων, µε τους αναπληρωτές τους.»
3. Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
καταργείται.
4. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
καταργείται. Οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, και η΄ της
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αναριθµούνται αντιστοίχως σε γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και η΄.
Άρθρο 47
Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας
και Μονάδων Υγείας
Τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ.
2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπεύθυνος για το Συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. εκ των υπηρετούντων ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτού ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος µε βαθµό Διευθυντή και εν ελλείψει αυτού Επιµελητής Α΄, µε τριετή θητεία. Στην ίδια απόφαση και µε
τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και ο αναπληρωτής
του.»
Άρθρο 48
Υπηρεσιακό Συµβούλιο υπηρεσιακής
κατάστασης ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Το άρθρο 29 του ν. 2072/1992 (Α΄125) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
«Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο αρµόδιο για
τα παρακάτω θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. όλων των κατηγοριών:
α. Θέση σε διαθεσιµότητα λόγω νόσου, που παρεµποδίζει την άσκηση των καθηκόντων.
β. Απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας.
γ. Απόδοση ηθικών αµοιβών.
δ. Αναγνώριση συνάφειας µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών και διδακτορικών σε ιατρούς Ε.Σ.Υ., για τη χορήγηση των σχετικών επιδοµάτων.
ε. Ζητήµατα για τα οποία επιλαµβάνονται συµβούλια,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δηµοσίων Υπαλλήλων, που ρυθµίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα άλλου συµβουλίου.
Το Συµβούλιο αποτελείται από:
1) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, µε αναπληρωτή του Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, οριζόµενους από
τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο.

2) Έναν Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή του Διοικητή
άλλης Υ.Πε., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
3) Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
(Π.Ι.Σ.), µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου
Συλλόγου. Όταν εξετάζονται θέµατα οδοντιάτρων, αντί
του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου µετέχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας
Οµοσπονδίας.
4) Έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, µε
αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
5) Τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Ιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) µε αναπληρωτή του
τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Οµοσπονδίας.
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και
η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Χρέη Εισηγητή στο Συµβούλιο εκτελεί ο εκάστοτε
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, µε αναπληρωτή το νόµιµο αναπληρωτή του.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση
της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο Δηµόσιο ή τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας
Διοίκησης.
Στον Πρόεδρο, τα µέλη, τον Εισηγητή και το Γραµµατέα του παραπάνω Υπηρεσιακού Συµβουλίου καταβάλλονται αµοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Υγείας.»
2. Ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε. είναι αρµόδιος για τη
χορήγηση στους ιατρούς Ε.Σ.Υ.: 1) κανονικής άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές µέχρι τριάντα (30) ηµέρες συνολικά εντός του ηµερολογιακού έτους και 2) χορήγησης άδειας απασχόλησης εκτός ωραρίου.
3. Το άρθρο 8 του ν. 3204/2003 (Α΄296) καταργείται.
Άρθρο 49
Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1397/1983 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστάται, µε έδρα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, επταµελές Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ., αποτελούµενο από:
α) έναν Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του έναν Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
β) δύο Παρέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους
από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
γ) έναν Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή του Διοικητή
άλλης Υ.Πε., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
δ) τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., µε αναπληρωτή του τον
αντιπρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ.,
ε) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, µε αναπληρωτή
του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου ή τον Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο, του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπον-
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δίας, προκειµένου για πειθαρχική δίωξη οδοντιάτρων,
στ) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, µε
αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
ζ) τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ένωσης, αντί του µέλους της παραπάνω
περίπτωσης δ) του άρθρου αυτού, όταν πρόκειται για
πειθαρχική δίωξη φαρµακοποιών του ΕΣΥ.
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και
η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση
της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγεται στην εποπτεία του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία στο
Δηµόσιο ή τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία για τους
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης.
Ο υπάλληλος, που ορίζεται κατά τα παραπάνω Γραµµατέας του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου ιατρών
Ε.Σ.Υ., για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, απαλλάσσεται των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του και απασχολείται αποκλειστικά στο Συµβούλιο.»
2. α. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2519/1997 (Α΄165),
όπως ισχύει, καταργείται.
β) Η παράγραφος 25 του άρθρου 13 του ν. 2955/2001
(Α΄ 256) καταργείται.
γ)Το άρθρο 9 ν.3204/2003 (Α’ 296) καταργείται.
Άρθρο 50
Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού
και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ, εντός
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δ.Υ.Πε.
1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές,
που ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευτικού,
παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών
Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Φ.Π.Υ.Υ.), µε εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις µε ένστολο σύζυγο και τις συνυπηρετήσεις σε παραµεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους υγείας.
2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην
των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε
Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των
Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια
µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, µετά από αίτηση του υπαλλήλου.
3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές,
που ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευτικού
παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών
Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ., πλην αυτών του άρθρου 72 του
ν. 3528/2007.
4. Οι µετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι µετατάξεις του προσωπικού µιας
ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από
σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προ-

βλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180).
Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για
την κατάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.
5. Οι αιτήσεις για µετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι
µετατάξεις για λόγους υγείας, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις µεταθέσεις του προσωπικού, πλην των
Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄26).
6. Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών
του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια
Δ.Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε..
Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του
Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των
αντίστοιχων Υ.Πε., χωρίς γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των µετακινήσεων
ορίζεται σε τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα παράτασης
τριών (3) επιπλέον µηνών, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους, µετά από αίτηση του υπαλλήλου.
7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, µετάταξη και µετάθεση
του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των
Φ.Π.Υ.Υ., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό
ή από προηγούµενη µετάταξη ή µετάθεση, µε εξαίρεση
τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετάταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή την αµοιβαία µετάταξη ή µετάθεση
των υπαλλήλων ή εφόσον πρόκειται για µετάταξη για
λόγους υγείας του µετατασσόµενου, του/της συζύγου
του, των τέκνων του.
8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάλληλοι του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου δύνανται, µετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόµενα από το Υπουργείο
Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται
µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου και γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του φορέα υποδοχής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, µετατάξεων, µεταθέσεων και µετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού
προσωπικού, συµπεριλαµβανόµενης της δηµιουργίας και
εφαρµογής σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος.
Άρθρο 51
Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια
υγειονοµικού προσωπικού
Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α΄123)
και της ΚΥΑ 2003075/204/0022 (Β΄33/20-01-1995), αναφορικά µε την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια µετ΄ αποδοχών, καταλαµβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόµενους στα τµήµατα και τις µονάδες που αναφέρονται στην παραπάνω
ΚΥΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Υγείας, η
ειδική άδεια του προηγουµένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόµενους και άλλων ειδικών τµηµάτων ή ειδικών µονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
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Άρθρο 52
Διοικητικά Συµβούλια Νοσοκοµείων
1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 60 του
ν. 4342/2015 (Α΄143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει
για οποιονδήποτε λόγο και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης των
διασυνδεόµενων νοσοκοµείων της παρ. 3 του άρθρου 70
του ν. 3918/2011 (Α΄31) και της παρ. 11 του άρθρου 66
του ν. 3984/2011 (Α΄150), καθήκοντα Προέδρου εκτελεί
ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου νοσοκοµείου και
εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής Οικονοµικής Υπηρεσίας της έδρας του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης.»
2. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4342/2015 (Α΄143)
προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρµόζεται και για τα Διοικητικά Συµβούλια των νοσοκοµείων δυναµικότητας άνω των 400 κλινών, των οποίων το
Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄129).
4. Στις περιπτώσεις των νοσοκοµείων δυναµικότητας
κάτω των 400 κλινών, στα οποία το Διοικητικό Συµβούλιο
συγκροτείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 3868/2010 (Α΄129) και στα οποία έχει εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ο Διοικητής, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να λειτουργήσει νοµίµως µέχρι το
διορισµό νέου Διοικητή, ακόµα και µετά την πάροδο του
κατά το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (Α΄45) τριµήνου, εφόσον τα λοιπά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας.»
Άρθρο 53
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4316/2014
(Α΄270) τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µε έδρα την έδρα του Οργανισµού, πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για
τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονοµικού και Ιατρικού Προσωπικού του Οργανισµού,
µόνιµου και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) προϊσταµένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγοµένων στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
και υπηρετούντων στην έδρα του, µε τους αναπληρωτές
τους.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, µε
ισάριθµους αναπληρωτές, και µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄,
των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
2. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής
του από τα τακτικά µέλη της περίπτωσης α΄ της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση που προεδρεύει
ο αναπληρωτής του Προέδρου, συµµετέχει ως τακτικό
µέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
3. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε αναπληρωτή του
τον προϊστάµενο τµήµατος που χειρίζεται θέµατα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

4. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας, γραµµατέας ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε βαθµό
τουλάχιστον Δ΄, µε αναπληρωτή του οµοιόβαθµο υπάλληλο του Οργανισµού.
5. Στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Συµβούλιο
του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι
αρµόδιο για τα υπηρεσιακά θέµατα του διοικητικού και υγειονοµικού προσωπικού του Οργανισµού, καθώς και οι
αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Ιατρών και Οδοντιάτρων του Οργανισµού. Από τη δηµοσίευση της παρούσας καταργούνται τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συµβούλια, καθώς και κάθε άλλη
διάταξη σχετική µε τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών.»
2.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011
(Α΄31), όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος Α΄ ως
εξής:
«1.Α) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των
φορέων που εντάσσονται σε αυτόν ως προς τις υπηρεσίες και αρµοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά παροχή υγείας σε είδος. Η καθολική διαδοχή του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό, καθώς και δικηγόρους µε έµµισθη εντολή, εφόσον µεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
β. Το πρώτο εδάφιο 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011
(Α΄31), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
11 της ΠΝΠ της 19.12.2012 (Α΄229), που κυρώθηκε µε το
ν. 4111/2013 (Α΄18), αναριθµείται σε υποπαράγραφο Β΄.
γ. Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως εξής:
« α. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν το περιεχόµενο της
καθολικής διαδοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτό προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 29 του παρόντος, συνεχίζονται από τον Οργανισµό χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.
β. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες που αφορούν µόνο το προσωπικό που µεταφέρθηκε σ' αυτόν. Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσωπικό που δεν
µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ακόµα και εάν οι σχετικές
δίκες διεξήχθησαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτελούνται σε
βάρος του προϋπολογισµού του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο, πριν από την ένταξη στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήκε το προσωπικό. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει αναδροµικά από 1.1.2012.»
Άρθρο 54
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΚΑΒ
1. Στους διενεργούµενους διαγωνισµούς ανάδειξης
προµηθευτή υγρών καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
οι νοµοθετηµένες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν το Ε.Κ.Α.Β. ως αναθέτουσα αρχή.
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/
2011 (Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν περιλαµβάνεται η ειδική αποζηµίωση
της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α΄196) που
παρέχεται στα πληρώµατα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα για την παροχή Α΄ βοηθειών σε ασθενείς. Σε περίπτωση που η ειδική
αυτή αποζηµίωση έχει καταβληθεί στα πληρώµατα ασθε-
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νοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β.
και µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α΄226),
δεν αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.»
3. Στο ΕΚΑΒ δηµιουργείται ειδικό µητρώο ασθενοφόρων αυτοκινήτων, ιδιωτικών φορέων, καθώς και των
πληρωµάτων τους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας,
οι οποίες έχουν εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας τους.
Το ειδικό αυτό µητρώο περιλαµβάνει τα ασθενοφόρα οχήµατα των δικαιούχων φορέων κυκλοφορίας τους που
προβλέπονται στην υπουργική απόφαση υπ΄αριθµ.
Α5/4730/635/15.5.2013 (Β΄ 1328) και ανανεώνεται ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρων, ιδιωτικών φορέων, απαιτείται και προσκόµιση βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήµατος από το
ΕΚΑΒ βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Όσον
αφορά τη σήµανση αυτών, απαγορεύεται να έχουν το
χρωµατισµό και τα διακριτικά σήµατα του ΕΚΑΒ, ούτε οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που να προσοµοιάζει
σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Το προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω ασθενοφόρα πρέπει, τουλάχιστον το ένα από τα δύο άτοµα, να έχει το τυπικό προσόν της ειδικότητας Διασώστης - Πλήρωµα Ασθενοφόρου. Οµοίως διαθέτει πιστοποίηση του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΕΚΑΒ διενεργείται
περιοδικός έλεγχος στους φορείς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποκτούν άδεια κυκλοφορίας
ασθενοφόρων αυτοκινήτων µε τους κατά περίπτωση όρους χορήγησής της κατά τις κείµενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για τις διαδικασίες και το αντικείµενο των περιοδικών ελέγχων.
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Επίσης, δεν εµπίπτουν οι µετακινήσεις εκτός έδρας
του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).»
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται, για το έτος 2016, η
χορηγούµενη αποζηµίωση για την προµήθεια στολής
στους Διασώστες Πληρώµατα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ,
που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»
6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόµενη από την παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφάλιση του προσωπικού του
ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταµοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας µε τα µέσα µεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές µονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά µέσα) επειγόντων περιστατικών.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του ν.
4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄118) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η εφαρµογή της διάταξης αυτής για την ειδικότητα
«Διασώστης – πλήρωµα ασθενοφόρου» ισχύει από την
έναρξη του φθινοπωρινού-χειµερινού εξαµήνου του
2015-2016 και αφορά στους σπουδαστές που ξεκινούν
τη φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. (Α΄ εξάµηνο) κατά το φθινοπωρινό-χειµερινό εξάµηνο του 2015-2016. Η διάταξη
του προηγουµένου εδαφίου έχει αναδροµική εφαρµογή,
η οποία ανατρέχει στο χρόνο θέσπισης των διατάξεων
των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου. Η εφαρµογή των διατάξεων των τεσσάρων
πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου δεν αφορά
στους σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Διασώστης – πλήρωµα ασθενοφόρου» των υπολοίπων εξαµήνων (Β΄, Γ΄ και Δ΄), για τους οποίους ισχύει το παλαιό
πρόγραµµα σπουδών µέχρι της περατώσεως των σπουδών τους. Η φοίτηση των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Διασώστης – πλήρωµα ασθενοφόρου» των
υπολοίπων εξαµήνων (Β΄, Γ΄ και Δ΄) βάσει του παλαιού
προγράµµατος σπουδών, από τη θέση σε εφαρµογή των
διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου µέχρι της περατώσεως των σπουδών
τους είναι απολύτως νόµιµη και παρέχει στους σπουδαστές των Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαµήνων την ίδια ειδικότητα και
ακριβώς τα ίδια επαγγελµατικά-εργασιακά δικαιώµατα,
τα οποία θα αποκτήσουν και οι σπουδαστές του Α΄ εξαµήνου (φθινοπωρινού-χειµερινού εξαµήνου του 20152016) µετά την περάτωση των σπουδών τους, για τους
οποίους ισχύει το νέο πρόγραµµα σπουδών.
Άρθρο 55
Ρύθµιση θεµάτων Ε.ΚΕ.Α.
1. Μεταβατικά και έως 31.12.2016, το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005 (Α΄258) «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και
Υγείας, µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ρυθµίζονται η οργάνωση του Ε.ΚΕ.Α. και η διάρθρωση των υπηρεσιών του. Ορίζονται η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θέσεις προσωπικού, τα προσόντα διορισµού και
τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρµοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή.»
2. Η παρ. 25 του άρθρου 10 του ν. 3402/2005 (Α΄258)
τροποποιείται ως εξής:
« 25. Μπορούν να αναλάβουν αυξηµένες κλινικοεργαστηριακές αρµοδιότητες µε απόφαση του Υπουργού Υγείας».
3. Η υπ. αριθµ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 465) µε θέµα «Καθορισµός επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.
1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)», έχει εφαρµογή και για το προσωπικό των προβλεπόµενων σε αυτή
κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί στο Εθνικό
Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
4. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007 (Α΄40) καταργείται.
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Άρθρο 56
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΜ
1. Το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα
αρµόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων,
τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Το εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3984/
2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται τα
αρµόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων
τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη
του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των Συντονιστών
Μεταµοσχεύσεων, η οργάνωση και το περιεχόµενο του
εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι προϋποθέσεις κτήσης
του πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων και του ΚΕ.Σ.Ύ.,
ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισµός Προµήθειας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις,
τον εξοπλισµό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οµοίως, καθορίζονται οι όροι
και ο τρόπος λειτουργίας των οργανισµών προµήθειας.
Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισµούς
Προµήθειας, καθώς και οι τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών µε τον Εθνικό Οργανισµό
Μεταµοσχεύσεων και τις Μονάδες Εφαρµογής Ιστών και
Κυττάρων.»
5. Το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3984/
2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 4 καθορίζονται τα αρµόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων, τα κριτήρια αξιολόγησης της
τήρησης των προϋποθέσεων ποιότητας και ασφάλειας
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3984/
2011 (Α΄150) προστίθεται περίπτωση ως ακολούθως:
«Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη σκοπιµότητα ίδρυσης Μονάδων Μεταµόσχευσης Οργάνων και Μονάδων Αλλογενούς Εφαρµογής Μυελού των Οστών, του
άρθρου 15 και του άρθρου 57, αντίστοιχα, του παρόντος
νόµου.»
7. α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3984/2011
(Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως Ζ΄ του παρόντος
εφαρµόζονται στη δωρεά, τον έλεγχο, το χαρακτηρισµό,
την αφαίρεση, τη συντήρηση, τη µεταφορά και τη µετα-

µόσχευση ανθρώπινων οργάνων (εφεξής «οργάνων»)
που προορίζονται για µεταµόσχευση.»
β. Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄» «ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του ν. 3984/2011
(Α΄150) µετονοµάζεται σε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄» «ΤΕΛΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
Άρθρο 57
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΦ
1. Στο τέλος της παρ. ΙΙ του άρθρου 6 του ν. 1316/1983
(Α΄3), µετά την περίπτωση 11 προστίθεται περίπτωση
12, ως ακολούθως:
«12. Οµοίως δύναται να εξουσιοδοτεί τους διευθυντές, τους τµηµατάρχες και τους υπαλλήλους του Οργανισµού να υπογράφουν, µε εντολή του, πράξεις ή άλλα
έγγραφα της αρµοδιότητάς του.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226) εφαρµόζεται σε όλες τις Επιτροπές και εν γένει συλλογικά όργανα του ΕΟΦ.
3. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31) άρχεται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Ο ΕΟΦ, ως αναθέτουσα αρχή, δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως ισχύει, αλλά στις κοινές διατάξεις περί προµηθειών αγαθών ή υπηρεσιών των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε3
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 58
Λίστα Χειρουργείου
Για τη διασφάλιση της ισότητας και της µη διάκρισης
των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεµβάσεων
στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 (Α΄
254), στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία και Τµήµατα, καθιερώνεται η Λίστα Χειρουργείου. Βασικοί όροι για την
κατάρτισή της αποτελούν η κατόπιν ιατρικής τεκµηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναµονής, µε ασφάλεια για την υγεία
του ασθενή, από ειδικευµένους ιατρούς των ΤΕΠ, των
Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών
Τµηµάτων των παραπάνω φορέων, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας. Με την κατάρτιση της Λίστας Χειρουργείου ενηµερώνεται πάραυτα ο ασθενής
για την ηµεροµηνία επέµβασης. Από τη Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άµεση ανάγκη χειρουργικής επέµβασης.
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται ο
τρόπος κατάρτισης της Λίστας Χειρουργείου, οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της για τους ασθενείς και
τους επαγγελµατίες υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
Άρθρο 59
Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων
των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπή Ελέγ-
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χου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας είναι ενδεκαµελής και αποτελείται από:
α) τρείς ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, µεταξύ
των οποίων ένας παιδίατρος που ορίζονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του, µε τους αναπληρωτές τους,
β) ένα νοσηλευτή και έναν φυσικοθεραπευτή, καθένας
από τους οποίους ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του φορέα του, µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν κοινωνικό λειτουργό, που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα του, µε τον αναπληρωτή του,
δ) δύο νοµικούς, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό
Υγείας, µε τους αναπληρωτές τους,
και ε) τρεις εκπροσώπους ληπτών υπηρεσιών υγείας
από συλλόγους ή ενώσεις ασθενών, οι οποίοι κληρώνονται µεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών, µε τους αναπληρωτές τους.
Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων α), β), γ) και ε) ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας για τον ορισµό τους και είναι ελεύθερα
ανακλητοί. Αν κάποιος φορέας δεν ορίσει εµπρόθεσµα
τον εκπρόσωπό του, τότε αυτός ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.
Η συγκρότηση της Επιτροπής, η θητεία της οποίας είναι πενταετής, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε την οποία ορίζονται και οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραµµατέας της.
Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των
δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στους φορείς ή µονάδες της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όπως το δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις, το δικαίωµα
σε αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας υγείας και περίθαλψης, το δικαίωµα στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, το
δικαίωµα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, το δικαίωµα
στην πληροφόρηση για την παροχή κατάλληλης και τεκµηριωµένης υπηρεσίας υγείας, το δικαίωµα στον αυτοκαθορισµό, το δικαίωµα στη συναίνεση και ενηµέρωση,
το δικαίωµα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και αρχεία,
το δικαίωµα στο απόρρητο, στην ιδιωτικότητα και στην
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, το δικαίωµα
προστασίας της γενετικής ταυτότητας και το δικαίωµα αναφοράς και λήψης γραπτής απάντησης.
Ειδικότερα η Επιτροπή:
α) δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από
κάθε λήπτη υπηρεσίας υγείας χωρίς διακρίσεις, από κάθε οργάνωση, φορέα, Επιτροπή ή Αρχή,
β) δύναται να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις υπηρεσίες υγείας,
γ) πραγµατοποιεί αυτεπαγγέλτως ή µετά από καταγγελίες έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας,
δ) συνεργάζεται και δέχεται εξαµηνιαίες εκθέσεις των
Γραφείων Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
των Νοσοκοµείων,
ε) συνεργάζεται µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωµάτων του Υπουργείου Υγείας,
στ) ενηµερώνει τον πληθυσµό για τα δικαιώµατα των

Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας µέσα από εκδηλώσεις, ενηµερωτικά φυλλάδια, τηλεοπτικά ή άλλα µηνύµατα, ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας των πορισµάτων και εκθέσεών της,
ζ) ενηµερώνει τον Υπουργό Υγείας για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
για τις δικές του ενέργειες και σε περίπτωση που διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις δικαιωµάτων προβαίνει σε
συστάσεις και αποστέλλει αναφορά στο αρµόδιο όργανο για πειθαρχική ή ποινική δίωξη. Η συγκρότηση της
πρώτης, σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, Επιτροπής
Ελέγχου Προστασίας Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας γίνεται µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου.
2. Η Επιτροπή υποστηρίζεται διοικητικά από υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας.
3. Καταργείται το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο β΄ του
ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει.
Άρθρο 60
Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας
Το άρθρο 9 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 9
Σε κάθε Νοσοκοµείο συστήνεται «Γραφείο Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», το οποίο
είναι αρµόδιο για την υποδοχή, ενηµέρωση σχετικά µε
τις ενδονοσοκοµειακές διαδικασίες και τα δικαιώµατα
των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκοµείου ή σε εξωνοσοκοµειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη
συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων,
τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του
Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωµάτων στο
Υπουργείο Υγείας και άλλες αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.
Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπάγονται διοικητικά στον Αναπληρωτή Διοικητή σε Νοσοκοµεία µε οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόεδρο. Ενηµερώνουν, συνεργάζονται και αναφέρονται για την παραβίαση των δικαιωµάτων στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωµάτων του Υπουργείου Υγείας και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του παρόντος νόµου. Οι Διοικήσεις των Νοσοκοµείων υποχρεούνται να παραχωρήσουν
χώρο εντός των Νοσοκοµείων για τη στέγαση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και τριµελές προσωπικό για τη στελέχωσή τους.
Κάθε εξάµηνο συντάσσονται πορίσµατα για την κατάσταση των δικαιωµάτων, καθώς και ετήσια έκθεση πεπραγµένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία από την
καταγραφή των θεµάτων που προέκυψαν και αντιµετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για
την προστασία των δικαιωµάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών. Τα παραπάνω πορίσµατα και
εκθέσεις υποβάλλονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωµάτων και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Εκτός της λειτουργίας τους
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κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας εξυπηρετούν το κοινό και στο πλαίσιο
της λειτουργίας του Νοσοκοµείου πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και συνδέονται µε τα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού τις ηµέρες εφηµερίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, συνεργασίας µε το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 61
Διαµεσολαβητές Υγείας - Συντονιστές
Υπηρεσιών Υγείας
1. Θεσπίζονται οι «Διαµεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» µε
αποστολή την αρωγή σε ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) οµάδες του πληθυσµού για άρση των εµποδίων
στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας του Δηµοσίου Συστήµατος. Ως «Διαµεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας πρόσωπα εγνωσµένου
κύρους και εµπειρίας που ανήκουν ή προέρχονται από
την τοπική κοινωνία ή τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.
2. Καθιερώνονται οι «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας
(Σ.Υ.Υ.)» για ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) οµάδες
του πληθυσµού µε καθήκον την κάλυψη των αναγκών υγείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ως «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται
µε την κοινοτική ή τη δηµόσια υγεία και υπηρετούν σε
φορείς ή µονάδες του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας, των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ.
2592/1953, καθώς και άλλων υπηρεσιών υγείας του δηµοσίου ή των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων ολικά ή µερικά από το δηµόσιο, φορέων ή µονάδων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, το αντικείµενο
του έργου, η επιµόρφωση – κατάρτιση των προσώπων
στα οποία ανατίθεται ο ρόλος του «Διαµεσολαβητή Υγείας (Δ.Υ.)» και των «Συντονιστών Υπηρεσιών Υγείας
(Σ.Υ.Υ.)» για ευπαθείς (ειδικές και ευάλωτες) οµάδες
πληθυσµού.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΕΜΥ ΑΕ» ΜΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.Ε.Ο.Λ.) ΤΗΣ
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Άρθρο 62
Πλαίσιο λειτουργίας
Νοσηλευτικής µονάδας Γ. Ν. Θήρας
Δηµόσιος χαρακτήρας Γ. Ν. Θήρας
Έναρξη λειτουργίας
1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας (Γ.ν. Θήρας) λειτουργεί υπό την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και ως υποκατάστηµά της, µε
σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών υπηρεσιών φροντίδας υγείας του πληθυσµού του Νοµού Κυκλάδων, και
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. Έχει ανεγερθεί µε δα-

πάνες του ελληνικού κράτους, σε ιδιόκτητο οικόπεδο
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. το οποίο βρίσκεται στον Καρτεράδο
Θήρας, περιελθόντος σε αυτήν, µε το υπ’ αριθµ.
1377/2008 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Θήρας Κ.
Ρούσσου και ανεγέρθηκε σε αυτό µε την επέχουσα θέση
οικοδοµικής άδειας Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας κοινή
απόφαση µε αριθµό 1062 των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε αρ. φύλλου
115/18 Μαρτίου 2009 υπό την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., και ως υποκατάστηµά της, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος.
2. Η νοσηλευτική µονάδα, φέρει το διακριτό τίτλο και
επωνυµία: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ», για κάθε
νόµιµη χρήση και συνέπεια. Η σφραγίδα του νοσοκοµείου φέρει τον τίτλο: «Γ.ν. ΘΗΡΑΣ» περιµετρικά αυτής, και
στο κέντρο της: «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.». Στο χώρο δε του Νοσοκοµείου, τοποθετείται ευδιάκριτη εντοιχισµένη µαρµάρινη πλάκα ή ανάλογη αναµνηστική στήλη µε την ένδειξη
ότι το Νοσοκοµείο χτίστηκε µε δωρεά του οικοπέδου από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ηµεροβιγλίου Θήρας.
3. Η νοσηλευτική µονάδα του Γενικού Νοσοκοµείου
Θήρας είναι δηµόσιου χαρακτήρα και ανήκει στην
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Δεν µπορεί να εκποιηθεί σε ιδιώτη για κανέναν λόγο ούτε να αποσχισθεί ως επιχειρηµατικός κλάδος και δραστηριότητα. Το Νοσοκοµείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και τη διοικητική, οικονοµική, λειτουργική, οργανωτική, επιστηµονική, διαχείριση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για οποιονδήποτε λόγο, ή κατάργησής της, το Γ.ν. Θήρας, το υπηρετούν προσωπικό και ο
πάσης φύσεως εξοπλισµός του, στο σύνολό του, περιέρχεται στην διάθεση, δικαιοδοσία και ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας.
4. Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας, για κάθε νόµιµη συνέπεια, λογίζεται η ηµεροµηνία
θέσης σε ισχύ του τροποποιηµένου Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της
Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ..
Άρθρο 63
Άδεια λειτουργίας
Το παρόν άρθρο, επέχει θέσης άδειας λειτουργίας του
Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας, καθώς και για τα πάσης
φύσεως εργαστήρια και µονάδες του Νοσοκοµείου.
Άρθρο 64
Στελέχωση - συνεργασία µε µονάδες Ε.Σ.Υ.
1. Το Γ.ν. Θήρας, εφηµερεύει στο πλαίσιο εφηµερίας
των Νοσοκοµείων και Κ.Υ. του Νοµού Κυκλάδων, καθώς
και στο πλαίσιο της λειτουργίας των µονάδων της 2ης
Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Το Γ.ν. Θήρας συνεργάζεται
µε τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια για την παροχή συνδροµής σε έκτακτα υγειονοµικά περιστατικά και σε κάθε
αίτηµα που ζητηθεί η συνδροµή του. Για την εξειδίκευση
τους συνεργασίας και της σχέσης του Γ.ν. Θήρας και της
2ης Δ.Υ.Πε., συντάσεται ειδική προγραµµατική σύµβαση
µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και
της διοίκησης της 2ης Δ.Υ.Πε., η οποία καθορίζει τις λεπτοµέρειες και τους όρους (υποχρεώσεις και δικαιώµατα) των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται νοµίµως και αρµοδίως από τα τρία (3) συµβαλλόµενα µέρη.
2. Το Γ.Ν. Θήρας, µέσω της ΑΕΜΥ ΑΕ, µπορεί να συ-
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νεργάζεται µε κλινικές και νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., ή µε
πανεπιστηµιακές κλινικές δηµόσιων Νοσοκοµείων, για
εκπαιδευτικούς σκοπούς, την εκπόνηση συγκεκριµένων
προγραµµάτων ιατρικής φροντίδας και ποιοτικών νοσηλευτικών υπηρεσιών, µεταφορά ιατρικής εµπειρίας και επιστηµονικής γνώσης.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ, η οποία εγκρίνεται
από τον Υπουργό Υγείας µε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, δύναται να προσλαµβάνεται στην ΑΕΜΥ ΑΕ
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, πάσης
φύσεως προσωπικό για την αντιµετώπιση έκτακτων και
εποχιακών αναγκών του Νοσοκοµείου Θήρας, για χρονικό διάστηµα έως ενός έτους, δυνάµενο να παραταθεί για
ένα ακόµη έτος. Η δαπάνη µισθοδοσίας του έκτακτου ή
εποχικού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά την ΑΕΜΥ
ΑΕ. Οι προσλήψεις του προσωπικού του παρόντος άρθρου, πραγµατοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 20 α του άρθρου 9 του Ν. 4057/
2012.
4. Προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών, επιστηµονικό προσωπικό, µόνιµοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ιατροί των ΠΕΔΥ, που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ. και ΠΕΔΥ των Υ.Π.Ε., µπορούν µε αίτησή
προς την ΑΕΜΥ ΑΕ, να αποσπάται στην ΑΕΜΥ ΑΕ για τις
ανάγκες της νοσηλευτικής µονάδας του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας, µετά από γνώµη του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ, για
διετές χρονικό διάστηµα δυνάµενο να παραταθεί για ένα
ακόµη έτος, προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία
του. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων
για τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., χωρίς να απαιτείται γνώµη
του Δ.Σ. του οικείου νοσηλευτικού ιδρύµατος. Στους αποσπασµένους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου, δύναται να ανατεθούν καθήκοντα προϊσταµένου, οποιαδήποτε βαθµίδας, µετά από απόφαση ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ. Η
δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει
το φορέα προέλευσης του αποσπώµενου υπαλλήλου και
συµπεριλαµβάνει τα επιδόµατα της οργανικής του θέσης.
5. Στη νοσηλευτική µονάδα του Γ.Ν. Θήρας, δύναται
να προσλαµβάνεται ειδικευµένο ιατρικό, επιστηµονικό,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου. Ο Υπουργός Υγείας, µε
απόφασή του, καθορίζει τον αριθµό και τις ειδικότητες
του προσωπικού, τον τρόπο και χρόνο πρόσληψης, τη
διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη µισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση
των προσλαµβανόµενων του παρόντος άρθρου, κατόπιν
αιτήµατος του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..»
6. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των παραγράφων 3,4,5, του παρόντος άρθρου, λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για τη βαθµολογική
εξέλιξη αυτού στο Ε.Σ.Υ. και το Δηµόσιο γενικότερα,
καθώς και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια υπηρεσιακής φύσεως και συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Το προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, υπάγεται οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστηµονικά στη δοµή λειτουργίας και οργάνωσης του
Γ.Ν. Θήρας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εύρυθµη καθηµερινή λειτουργία και η διοικητική οµοιογένεια και αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και
του επιστηµονικού έργου του Νοσοκοµείου.»

7. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Γ.Ν. Θήρας, τακτικό και επί συµβάσει, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ισχύουν δε γι’ αυτό, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του, οι περιορισµοί, απαγορεύσεις και κωλύµµατα των σχετικών διατάξεων του Ν.3528/2007 όπως αυτός ισχύει. Η καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών, ή άλλων πρόσθετων αµοιβών του συνόλου του
προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας, βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΑΕΜΥ ΑΕ και αποζηµιώνεται σύµφωνα µε το ισχύον σε αυτή µισθολογικό καθεστώς.
Άρθρο 65
Εποπτεία - Έλεγχος
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της νοσηλευτικής µονάδας του Γ.ν. Θήρας ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και
περιλαµβάνει:
α) τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας ,
β) το διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο,
γ) τον τρόπο άσκησης του ιατρικού και νοσηλευτικού
έργου του ιδρύµατος,
δ) την ορθή εφαρµογή της ειδικής προγραµµατικής
σύµβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του παρόντος νόµου.
Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας, µε απόφαση του Υπουργού, η οποία καθορίζει τη σύνθεσή της και το αντικείµενο ελέγχου, Επιτροπή Ελέγχου του Γ.ν. Θήρας, η οποία θα επισκέπτεται το Γ.ν. Θήρας, τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, προκειµένου να ελέγχει τη συµµόρφωση
του Νοσοκοµείου µε τις συνθήκες λειτουργίας του. Η έκθεση της Επιτροπής, υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας,
καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η Επιτροπή συνέρχεται και λειτουργεί
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί συλλογικών
οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκδίδεται,
ετησίως, βεβαίωση καλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου
και των εργαστηρίων του, κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου της ανωτέρω Επιτροπής.
2. Κάθε χρόνο, και έως δύο (2) µήνες από τη λήξη του,
η διοίκηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., υποβάλει στον Υπουργό
Υγείας, πλήρη και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία λειτουργίας, καθώς και έκθεση πεπραγµένων του Γ.ν. Θήρας. Ο Υπουργός Υγείας, δύναται, οποτεδήποτε, να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης του Νοσοκοµείου. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν
την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
3. Το Γ.ν. Θήρας, υποχρεούται να χορηγεί κάθε µορφής στοιχεία, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, σε αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, σύµφωνα µε την καθορισµένη, προτυποποιηµένη κάθε φορά µορφή και να διασυνδέεται µε ηλεκτρονικό ή άλλον τρόπο µε συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Υγείας και του
Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 66
Πόροι - Χρηµατοδότηση - Περιουσιακά στοιχεία
Οι πόροι για τη λειτουργία της νοσηλευτικής µονάδας
του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας, ως υποκαταστήµατος
της ΑΕΜΥ ΑΕ, βαρύνουν τον προϋπολογισµό της ΑΕΜΥ
ΑΕ, ο οποίος επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολο-

33
γισµό, µέσω του Υπουργείου Υγείας.
Για το σκοπό αυτόν, δηµιουργείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
ειδικός κωδικός οικονοµικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το
εφαρµοζόµενο από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. λογιστικό σύστηµα για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως δαπανών
και εσόδων του Γ.ν. Θήρας.
Πόροι του Γ.ν. Θήρας αποτελούν:
α) Τα ηµερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις πάσης φύσεως λοιπές ιατρικές πράξεις, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β) Τα πάσης φύσεως έσοδα από τα εξωτερικά ιατρεία,
το τµήµα ηµερήσιας - βραχείας νοσηλείας και τις υπόλοιπες δοµές του Νοσοκοµείου.
γ) Τα έσοδα από την εκποίηση παλαιών µηχανηµάτων,
επίπλων, σκευών και κάθε είδους υλικού που δύναται να
αποφέρει έσοδα.
δ) Τα έσοδα προερχόµενα από δραστηριότητες προς
εξυπηρέτηση του προσωπικού και των νοσηλευοµένων,
επισκεπτών κ.λπ. (εκµετάλευση, ενοικίαση κυλικείου, εστιατορίου και άλλων χώρων του Νοσοκοµείου).
ε) Ετήσια επιχορήγηση του Δηµοσίου, η οποία καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις δηµοσιονοµικές συγκυρίες. Το Δηµόσιο αναλαµβάνει µε την επιχορήγησή
του, το µισθολογικό κόστος του τακτικού και επί συµβάσει προσωπικού του Γ.ν. Θήρας, εκτός των εφηµεριών, υπερωριών και πρόσθετων αµοιβών. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., µπορεί να αιτηθεί πρόσθετης έκτακτης επιχορήγησης, µε
πλήρη οικονοµική ανάλυση, τεκµηρίωση και αιτιολόγηση, η έγκριση της οποίας εξετάζεται αυτοτελώς από τον
Υπουργό Υγείας.
στ) Τα έσοδα από εκπαιδευτικές δράσεις, σεµινάρια,
συνέδρια κ.λπ., σχετικά µε το αντικείµενο του Νοσοκοµείου.
ζ) Τα έσοδα από δράσεις ιατρικού τουρισµού, καθώς
και κάθε είδους συνεργασιών, συµβάσεων µε δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς ή αυτά που προέρχονται από άλλη
δραστηριότητα, σύµφωνη µε τους σκοπούς και περιορισµούς που προβλέπονται για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και προβλέπονται στο καταστατικό ή στον κεντρικό εσωτερικό
κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας της.
Τα πάσης φύσεως έσοδα του Νοσοκοµείου, µετά την
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, τη συντήρηση,
ανανέωση και εκσυγχρονισµό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισµού του και των δοµών του, ενσωµατώνονται στα
λοιπά έσοδα της εταιρείας και εφόσον προκύψει συνολικά θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα (κέρδος), µειώνεται η
κρατική επιχορήγηση της ΑΕΜΥ ΑΕ, κατά αντίστοιχο ποσό. Αν µετά από αυτά υπάρξει υπόλοιπο κερδών, διατίθεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό ή ελεύθερα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων,
µετά από σχετική αιτιολογηµένη πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.
Η νοσηλευτική µονάδα του Γ.ν. Θήρας, δύναται να έχει
πόρους ή να δέχεται κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές
κινητών ή ακινήτων, χρηµάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νοµικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από
αυτές. Τα πάσης φύσεως αποκτήµατα του Γ.ν. Θήρας,
δύνανται να αξιοποιηθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο
προς όφελος της Νοσηλευτικής Μονάδας του Γ.ν. Θήρας. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δεν µπορεί για κανέναν λόγο να
χρησιµοποιήσει τα αποκτήµατα παρόντος άρθρου που απευθύνονται στο Γ.ν. Θήρας ή κάθε µορφής ωφέλεια που
προκύπτει από αυτά, για άλλον σκοπό, πλην του οφέ-

λους και συµφέροντος του Γ.ν. Θήρας αποκλειστικά. Τα
πάσης φύσεως αποκτήµατα του παρόντος άρθρου, παραµένουν στην κυριότητα του Γ.ν. Θήρας, ακόµα και στο
ενδεχόµενο διαχωρισµού του Γ.ν. Θήρας από την
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ή διακοπής της λειτουργίας ή κατάργησης
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. µε οποιονδήποτε τρόπο.
Για το σκοπό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τηρείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες λογιστικές αρχές που αυτή ακολουθεί, ειδικός λογαριασµός τήρησης και αξιοποίησης των αποκτηµάτων
του Γ.ν. Θήρας.
Οι πάσης φύσεως κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές
κινητών ή ακινήτων, χρηµάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νοµικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από
αυτές, οι οποίες έχουν αποδέκτη το Γ.ν. Θήρας, πριν τη
λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας, εντάσσονται
στις πρόνοιες και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 67
Τιµολόγηση υπηρεσιών
1. Η Νοσηλευτική Μονάδα του Γ.ν. Θήρας, ακολουθεί
το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, νοσηλείας και ιατρικών πράξεων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Στον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όσον αφορά στις υπηρεσίες του Γ.ν. Θήρας, παρέχεται η
δυνατότητα διακριτής αναφοράς σε δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µε ασφαλιστικά ταµεία του εσωτερικού
και του εξωτερικού, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες,
οι οποίες θα περιέχουν διακριτό τιµοκατάλογο για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες του Γ.ν. Θήρας, για τη νοσηλεία
ασθενών µε ανάλογη προσαρµογή του βασικού του τιµολογίου ανάλογα µε τη σύµβαση. Επίσης, παρέχεται, για
το Γ.ν. Θήρας, µε σχετική πρόβλεψη του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης της Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε., η δυνατότητα σύναψης συµφωνιών και συµβάσεων
µε τουριστικά πρακτορεία και τουριστικούς οργανισµούς, ιδίως µε αυτούς που ειδικεύονται στον ιατρικό
τουρισµό, µε σκοπό την προαγωγή και προώθηση προγραµµάτων ή δράσεων ιατρικού τουρισµού. Οι συµβάσεις - συµφωνίες αυτές δύνανται να διαφοροποιούνται
ως προς την τιµολόγηση των ιατρικών – νοσηλευτικών
υπηρεσιών ανάλογα µε την εκτίµηση της Διοίκησης του
Νοσοκοµείου.
2. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όσον αφορά στις υπηρεσίες του
Γ.ν. Θήρας, συµβάλλεται
υποχρεωτικά µε τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλους τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς του Δηµοσίου.
3. Οι κάθε είδους συµβάσεις, συµφωνίες ή ενέργειες
που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστική λειτουργία του Νοσοκοµείου και την αύξηση των ίδιων πόρων του, µε στόχο την όσο το δυνατόν κάλυψη
των πάσης φύσεως δαπανών του µε αντίστοιχη ελάφρυνση της κρατικής χρηµατοδότησης και την αύξηση
των πάσης φύσεως κρατικών εσόδων, χωρίς να διακυβεύεται η αποστολή του Νοσοκοµείου ως παρόχου έργου κοινωνικού οφέλους και η λειτουργία του για χάρη
του δηµοσίου συµφέροντος.
4. Το Γ.ν. Θήρας παρέχει δωρεάν νοσηλεία και ιατρική
φροντίδα σε άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τα δηµόσια Νοσοκοµεία.
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Άρθρο 68
Εσωτερικός κανονισµός

Άρθρο 72
Κατάργηση κέντρου υγείας Σαντορίνης

Το Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Νοσοκοµείου, ο οποίος εντάσσεται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε. και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και Υγείας. Με
τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
του Νοσοκοµείου, όπως αυτός εντάσσεται και τροποποιεί τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα αναφερόµενα κυρίως στην οργάνωση, διάρθρωση, διοίκηση, στελέχωση και τρόπο λειτουργίας των Ιατρικών, Διοικητικών και λοιπών Υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις
του υπηρετούντος προσωπικού, την κατανοµή των κλινών στους τοµείς, τα τµήµατα και τις µονάδες της Ιατρικής Υπηρεσίας, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις υποχρεώσεις για όλο το προσωπικό, την εν γένει λειτουργία
του Νοσοκοµείου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του Νοσοκοµείου.

1. Με την έναρξη λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας, διακόπτεται η λειτουργία του Κ.Υ. Σαντορίνης το οποίο και καταργείται για κάθε νόµιµη συνέπεια. Οι τυχόν οικονοµικές ή άλλες εκκρεµότητες και απαιτήσεις του πρώην
Κ.Υ. Σαντορίνης, βαρύνουν τη 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. Τα περιφερειακά ιατρεία της νήσου Σαντορίνης,
υπάγονται στη δικαιοδοσία της 2ης Υ.ΠΕ..
2. Το σύνολο του προσωπικού του Κ.Υ. Σαντορίνης
(µόνιµο και Ι.Δ.Α.Χ.), µεταφέρεται λειτουργικά και εντάσσεται στην ολοήµερη λειτουργία του Γ.ν. Θήρας, µε
την ίδια σχέση εργασίας, µισθολογικό καθεστώς και υπηρεσιακή εξέλιξη, ίδιο κλάδο και κατηγορία (ειδικότητα) για κάθε νόµιµη συνέπεια. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι οργανικές θέσεις του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, δεν καταργούνται, αλλά παραµένουν στο οργανόγραµµα της 2ης Υ.Πε. και ακολουθούν τις υπηρεσιακές µεταβολές των λοιπών οργανικών θέσεων της 2ης Υ.ΠΕ.. Με την µε οποιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση του µεταφερθέντος υπαλλήλου από
το Γ.ν. Θήρας, αυτός δε µπορεί να επιστρέψει σε αυτό.
Το προσωπικό του Κ.Υ. Σαντορίνης, που δεν επιθυµεί να
µεταφερθεί στο Γ.ν. Θήρας και δηλώνει την επιθυµία του
αυτή µε αίτησή του προς τη Διοίκηση της οικείας
Δ.Υ.Πε., εντός διµήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, τοποθετείται σε άλλη θέση εργασίας, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Υ.Πε..
3. Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης που µεταφέρεται στο Γ.ν. Θήρας, υπάγεται στη δικαιοδοσία της
2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για κάθε υπηρεσιακή και
µισθολογική του εξέλιξη και µεταβολή, ως προσωπικό
της 2ης Υ.Πε.. Η δε µισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει και καταβάλλεται αποκλειστικά από τον
προϋπολογισµό της 2ης Υ.Πε.. Η καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών του ανωτέρω προσωπικού, βαρύνει τον
προϋπολογισµό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και αποζηµιώνεται
σύµφωνα µε το ισχύον σε αυτή µισθολογικό καθεστώς.
Οι πάσης φύσεως αποσπάσεις, µεταθέσεις, µετατάξεις,
µετακινήσεις του ανωτέρω προσωπικού, εκτελούνται διοικητικά από τη 2η Υ.Πε., σύµφωνα µε τις διατάξεις που
κάθε φορά ισχύουν για το προσωπικό αυτό, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή του Γ.ν. Θήρας.
4. Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, υπάγεται
οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστηµονικά στη
δοµή λειτουργίας και οργάνωσης του Γ.ν. Θήρας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εύρυθµη καθηµερινή λειτουργία και η διοικητική οµοιογένεια και αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και του επιστηµονικού έργου του Νοσοκοµείου. Πειθαρχικά, το µετεφερθέν
προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, υπάγεται στο
πειθαρχικό Συµβούλιο της 2ης Υ.Πε., στο οποίο ο υπάλληλος παραπέµπεται υποχρεωτικά, µετά από αιτιολογηµένη αναφορά προς τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε., του Γενικού Διευθυντή του Γ.ν. Θήρας και του άµεσα διοικητικά
προϊσταµένου του υπαλλήλου.
5. Τα πάσης φύσεως και είδους υλικά (συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων) και ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός του Κ.Υ. Σαντορίνης, περιέρχονται σε χρήση
του Γ.ν. Θήρας, εφόσον κριθούν αυτά αναγκαία για την

Άρθρο 69
Στο τέλος του άρθρου 3 του ν.3293/2004 (Α΄ 231) προστίθεται περίπτωση θ) ως εξής:
«θ) Η παροχή ολοκληρωµένης δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας καθώς και η πλήρης λειτουργία και ανάπτυξη του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας.».
Άρθρο 70
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να αποσπάται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για τις ανάγκες των υποδοµών της, πλην της νοσηλευτικής µονάδας του Γ.ν. Θήρας, πάσης φύσεως προσωπικό (ιατροί κάτοχοι ιατρικής
ειδικότητας, ιατροί Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικό, επιστηµονικό, παραϊατρικό, διοικητικό), από νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ., από µονάδες του Π.Ε.Δ.Υ.,
από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και
από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων και για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει το
φορέα προέλευσης του αποσπώµενου υπαλλήλου και
συµπεριλαµβάνει τα επιδόµατα της οργανικής του θέσης, όταν πρόκειται για προσωπικό που δεν εντάσσεται
στις ρυθµίσεις του ν. 4024/2011 (Α΄226). Η απόσπαση
διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
Άρθρο 71
Με το παρόν άρθρο, παρέχεται άδεια λειτουργίας, για
κάθε περίπτωση για την οποία αυτή δεν έχει ήδη αποκτηθεί, ανεξαρτήτως αιτίας µη λήψεως και χρόνου λειτουργίας, στα πάσης φύσεως εργαστήρια και µονάδες
που βρίσκονται ήδη εν λειτουργία στις µονάδες της
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
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εξυπηρέτηση του σκοπού και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας.
6. Ειδικότεροι όροι για την εφαρµογή των παραγράφων, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραµµα έναρξης
λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας και της µεταφοράς του προσωπικού του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, ορίζονται µε την υπογραφή ειδικής προγραµµατικής σύµβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του παρόντος νόµου.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε5
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73
Δαπάνες Δ.Υ.Πε.
1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα οικονοµικά έτη του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής των Νοσοκοµείων και Δ.Υπε, ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης, εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, η έγκριση είναι δυνατόν να παρέχεται
από τον Διοικητή της Υ.Πε. κατ’ εξουσιοδότηση του αρµόδιου Υπουργού Υγείας, µε σχετική απόφασή του.
2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που
πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015,
για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοβάθµιου Συστήµατος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης της κείµενης περί προµηθειών νοµοθεσίας, όσο
και των διατάξεων του π.δ. 113/2010 και του ν. 3871/
2010, µε την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων
πιστώσεων στον προϋπολογισµό τους.
3. Η ισχύς των προβλεποµένων στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) παρατείνεται έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 74
Ρυθµίσεις ζητηµάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Θεωρούνται νόµιµες οι συµβάσεις έργου διάρκειας έντεκα (11) µηνών, που είχαν συναφθεί µεταξύ του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ιατρών και Νοσηλευτών, σε εκτέλεση
των µε αριθµ. Υ10β/Γ.Π. 164203/14.12.2009 και
Υ10β/Γ.Π.οικ. 1432/4.1.2012 εγκριτικών αποφάσεων του
Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα, για την άµεση στελέχωση και ενίσχυση των Μ.Ε.Θ. και άλλων τµηµάτων ή µονάδων των
νοσοκοµείων για λόγους προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, που είχαν προκύψει την περίοδο εκείνη, χωρίς τη
διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006,
όπως ισχύει.
Άρθρο 75
1. Στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
« Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός νόµος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά µε τις προϋποθέσεις νόµιµης άσκησης του επαγγέλµατος και λήψης
της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλµατος, και µεταξύ
αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν
να συµπληρωθεί χρονικά η συνολική εµπειρία των ογδό-

ντα τεσσάρων (84) µηνών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παρούσας περίπτωσης Β΄, δύναται, κατ΄ εξαίρεση,
να αναγνωρισθεί η εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης,
ως εµπειρίας νοούµενης της απασχόλησης µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου ή της προς
πλήρωση θέσης µετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.»
2. Τα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, της παρ. 5 του άρθρου
31 του ν. 3868/2010 (Α΄129) καταργούνται.
Άρθρο 76
Από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξαιρούνται οι πάσης φύσεως µη κερδοσκοπικοί φορείς
προνοιακού χαρακτήρα και το ειδικό νοσήλειο-τροφείο
του άρθρου 48 του ν. 4316/2014 (Α΄270).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 77
Η εποπτεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.)»,
ασκείται αποκλειστικά από τον αρµόδιο για την Αµυντική
Βιοµηχανία Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 78
Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄795) και λήγουν από
1.3.2016 έως και 31.12.2017, παρατείνεται κατά τρία (3)
έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79
Τροποποίηση διατάξεων της νοµοθεσίας
για τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης
1. Το άρθρο 3 του π.δ. 18/2010 (Α΄ 46) καταργείται. Το
άρθρο 76Γ του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) απαλείφεται.
2. Οι περιπτώσεις θ΄, ι΄ και ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου
5Β του π.δ. 32/2004 (Α΄ 28), όπως επανέρχονται σε ισχύ µε βάση τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, µεταφέρονται ως περιπτώσεις
στ΄, ζ΄ και η΄ στην παρ. 2 του άρθρου 5Α του π.δ.
32/2004, εντασσόµενες ως περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄
στην παρ. 2 του άρθρου 76Α του Κώδικα Νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.
63/2005). Η περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Β του
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π.δ. 32/2004 (Α΄ 28), όπως επανέρχεται σε ισχύ µε βάση
τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, αναριθµείται σε περίπτωση θ΄, εντασσόµενη
ως περίπτωση θ΄ στην παράγραφο 2 του άρθρου 76Β του
Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005).
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 18/2010 (Α΄ 46), µε το οποίο
τροποποιήθηκε η περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 7 του
π.δ. 32/2004, καταργείται. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005) απαλείφεται, η δε υποπερίπτωση στστ΄
της ίδιας περίπτωσης αναριθµείται σε υποπερίπτωση
εε΄.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 32/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, εντασσόµενη ως παράγραφος 1 στο
άρθρο 73 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), ως εξής:
«1. Η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης αποτελείται
από: α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα,
β) το Νοµικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισµού, Θεσµικών, Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Θεµάτων, ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου.»
5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά
στο Γραφείο Συντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων, αυτό
µετονοµάζεται εφεξής σε «Γραφείο Συντονισµού, Θεσµικών, Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων». Όπου στην
κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης, αυτό µετονοµάζεται
εφεξής σε «Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης». Όπου στην
κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων, η αναφορά αυτή απαλείφεται.
Άρθρο 80
Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας
Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία
δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για
την πλήρη κάλυψη µεταφοράς ασθενών, δύναται α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώµατος και β) προσωπικό
των ΟΤΑ να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήµατος αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελµατική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρυθµα
σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακοµιδή των ασθενών θα γίνεται µε συνοδεία υγειονοµικού
προσωπικού από το αντίστοιχο κέντρο υγείας.
Περαιτέρω λεπτοµέρειες για την εκπαίδευση της
προηγούµενης παραγράφου θα ρυθµίζονται µε εγκύκλιο
του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) σε
συνεργασία µε το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α..
Το περιεχόµενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει εφαρµογή στη λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Άρθρο 81
Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας
Στο ν. 3370/2005 (Α΄ 176) προστίθεται νέο άρθρο 13Α,
ως εξής:
«1. Με σκοπό την προστασία και προαγωγή της Δηµόσιας Υγείας σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τα άρθρα 17,18,19 και 21
του Π.Δ. 106/2014, η καθ' ύλην αρµόδια Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας τηρεί κωδικοποιηµένο ηλεκτρονικό αρχείο µε επιδηµιολογικά δεδοµένα και δεδοµένα για την κατανάλωση φαρµάκων και
εµβολίων. Με σκοπό την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ
και της στελέχωσης και κατανοµής του ανθρώπινου δυναµικού αλλά rat των υπόλοιπων εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας Φορέων, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7
του Π.Δ. 106/2014, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο µε δεδοµένα προσωπικού που υπηρετεί σε κάθε µονάδα, δεδοµένα υλικού εξοπλισµού καθώς και κωδικοποιηµένο αρχείο κίνησης ασθενών. Με σκοπό την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας και τον έλεγχο
των δαπανών υγείας, η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 του Π.Δ.
106/2014, τηρεί δεδοµένα διοικητικής και οικονοµικής
διαχείρισης, που αφορούν της Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ
καθώς και της εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
Υγείας. Τα κωδικοποιηµένο αρχεία δεδοµένων τηρούνται σύµφωνα µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
2. Συγκεκριµένα, τηρούνται:
Α) Κωδικοποιηµένα αναλυτικά στοιχεία για την επιδηµιολογική επιτήρηση όλων των µεταδιδόµενων και µη
µεταδιδόµενων νοσηµάτων, της διαγνώσεις αλλά και την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, της γεννήσεις και της
θανάτους ανά αιτία, τον µητρικό θηλασµό, της τοκετούς,
της εκτρώσεις, την υγεία και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των νεογέννητων, της συγγενείς ανωµαλίες, τα
σύνδροµα και τα σπάνια νοσήµατα, την υποβοηθούµενη
αναπαραγωγή, την άνοια, τον επιπολασµό του σακχαρώδη διαβήτη και της διενεργούµενες θεραπευτικές ή µη
πράξεις στα Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία και τα
Διαβητολογικά Κέντρα.
Β) Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα εθνικά αποθέµατα
εµβολίων, τη διάθεση και την κατανάλωση εµβολίων ανά
µονάδα υγείας. Συγκεντρωτικά στοιχεία' για τη σύσταση,
οργάνωση και λειτουργία των κέντρων πρόληψης της εξάρτησης και των διαφόρων µονάδων αντιµετώπισης εξαρτήσεων, στοιχεία εργαζοµένων, ωφελουµένων και
διενεργούµενων θεραπευτικών ή µη πράξεων καθώς καί
οικονοµικά στοιχεία των δοµών αυτών.
Γ) Συγκεντρωτικά στοιχεία των πολιτών που εγγράφονται/αποχωρούν σε κάθε οικογενειακό ιατρό µέσα στο
χρονικό διάστηµα του έτους.
Δ) Συγκεντρωτικά στοιχεία για την συνταγογράφηση
φαρµάκων ανά σκεύασµα, ανά µήνα, ανά έτος, ανά νοµό, ανά νοσοκοµείο, ανά δηµόσια δοµή παροχής υπηρεσιών υγείας και ανά ιατρό.
Ε) Αναλυτικά στοιχεία για της επαγγελµατίες υγείας,
καθώς και για το προσωπικό που υπηρετεί στα Νοσοκοµεία και της δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του ΠΕΔΥ, ανά βαθµίδα για-
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τρού και ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ειδικότητα, µε
στοιχεία ταυτοποίησης για κάθε εργαζόµενο.
ΣΤ) Αναλυτικά κωδικοποιηµένα στοιχεία σχετικά µε
την κίνηση των ασθενών της Μονάδες Υγείας ανά δηµογραφικά χαρακτηριστικά, ασφαλιστικό φορέα, κλινική,
τύπο διάγνωσης, κλειστό ενοποιηµένο νοσήλιο (ΚΕΝ),
φάρµακα, ιατρικές πράξεις και το συγκεντρωτικό κόστος
νοσηλείας.
3. Όλοι οι εποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας που υποχρεούνται, σύµφωνα µε το νόµο, στη συλλογή των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να τα αποστέλλουν σ το Υπουργείο Υγείας, ηλεκτρονικά και κωδικοποιηµένα σε ενιαία µορφή που καθιστά δυνατή την επεξεργασία της.
4. Υπεύθυνος επεξεργασίας των κατά το παρόν άρθρο
τηρουµένων στοιχείων ορίζεται το Υπουργείο Υγείας δια
των εκάστοτε αρµοδίων Γενικών Διευθύνσεων.
5. Κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια έχει πρόσβαση µόνο
στα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε
αυτήν ή της εποπτευόµενες Μονάδες Υγείας της.
6. Κάθε Μονάδα Υγείας έχει πρόσβαση µόνο στα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτήν.
7. Ως στοιχείο ταυτοποίησης του ατόµου τηρείται µοναδικός κωδικός ο οποίος προκύπτει µε κατάλληλη επεξεργασία (κωδικοποίηση) του ΑΜΚΑ και αποσκοπεί στη
πλήρη παρεµπόδιση της εξακρίβωσης της ταυτότητας
των υποκειµένων.
8. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδοµένων από τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας ορίζεται στα είκοσι (20) έτη.
Μετά το πέρας της εικοσαετίας είναι δυνατή η διατήρηση όλων ή ορισµένων από τα ως άνω δεδοµένα για ιστορικούς; επιστηµονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, έπειτα
από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Αρχείων.
9. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας και είναι αρµόδια για τη
διατήρηση των δεδοµένων που αναφέρονται της διατάξεις του παρόντος άρθρου πέρα από τον καθοριζόµενο
χρόνο τήρησης, της της αναφέρεται στην παράγραφο 8
του παρόντος. Αποτελείται από πέντε µέλη, και συγκεκριµένα: α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, γ) τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, δ) τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ε)
τον Προϊστάµενο· της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
10. Για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων, το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί
σχετικό Πληροφοριακό Σύστηµα. Με απόφαση 'τόυ Υπουργού Υγείας ρυθµίζονται, ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα τήρησης, επεξεργασίας στοιχείων
και δεδοµένων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική
µορφή γενικότερα, κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο
για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνικών ανωνυµοποίησης, θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα».

Άρθρο 82
Προαγωγή Μητρικού Θηλασµού
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 4316/2014
(Α' 270) στα σηµεία όπου αναφέρεται «απόφαση του Υπουργού Υγείας» προστίθεται η φράση «και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4316/2014 (Α' 270) καταργείται.
3. Στο άρθρο 3 ν. 4316/2014 (Α' 270) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλο µέτρο, δράση ή πρόγραµµα προκειµένου να προαχθεί και
να υποστηριχθεί ο µητρικός θηλασµός».
Άρθρο 83
Ρυθµίσεις θεµάτων Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1. Τροποποιήσεις του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
α) Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέτει οικονοµική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, υπάγεται στη
Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων.»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέτει
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή
και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του
δηµοσίου συµφέροντος, υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και εποπτεύεται
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»
2. Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας µε
ωροµίσθιους εκπαιδευτές ενηλίκων για την εκπαιδευτική
περίοδο 2015 - 2016 θα γίνει µε τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2014 - 2015.
Άρθρο 84
Ρυθµίσεις θεµάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1. Το άρθρο 4 του π.δ. 603/1982 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δηµοτικών
σχολείων είναι η ίδια µε αυτή των δηµοτικών σχολείων
γενικής εκπαίδευσης.
2. Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα στα Δηµοτικά
Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης µπορεί να γίνεται µε τους ακόλουθους τρόπους:
α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή
β) ανά βαθµίδες (Προβαθµίδα για την Προκαταρκτική
τάξη, Κατώτερη Βαθµίδα για τις Α' και Β' τάξεις, Μέση
Βαθµίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθµίδα για
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τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή
γ) ανά βαθµίδες (Προβαθµίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώρηση των µαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του
σχολείου, µε κριτήρια τη διάγνωση, τη µαθησιακή ετοιµότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς των
µαθητών και την δυναµική της δηµιουργούµενης οµάδας, µε στόχο τη συγκρότηση τµηµάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών.
3. Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα διενεργείται
µε αιτιολογηµένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
σχολείου. Το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο ΕΑΕ µαζί µε
τα ωρολόγια προγράµµατα του σχολείου.
4. Στην προβαθµίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δηµοτικών Σχολείων µπορεί να τοποθετηθεί νηπιαγωγός,
που έχει µετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή».
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης
α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α'
199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Στα σχολεία αυτά µπορεί να εφαρµόζεται ανάλογα
µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
σχολείου, διαφοροποιηµένο το αναλυτικό πρόγραµµα
της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος της Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται
στο ΠΔ 301/1996 (Α' 208) ή ένα µεικτό σύστηµα των ανωτέρω προγραµµάτων. Το σχετικό Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύµβουλο
ΕΑΕ µαζί µε τα ωρολόγια προγράµµατα του σχολείου».
3. α) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008 (Α' 199) προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως:
«6. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
µπορεί να υλοποιούνται προγράµµατα συνεκπαίδευσης
µε συστεγαζόµενες ή µη σχολικές µονάδες της γενικής
εκπαίδευσης. Στόχοι των προγραµµάτων συνεκπαίδευσης είναι, ιδίως, η προώθηση της ένταξης και των ίσων
ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των γνωστικών,
µαθησιακών, συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή/και αναπηρία καθώς και η ευαισθητοποίηση των µαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στο σεβασµό της διαφορετικότητας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρµόδιο όργανο και η
διαδικασία έγκρισης, ο τρόπος υλοποίησης και η αξιολόγηση των ανωτέρω προγραµµάτων καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής».
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014
(Α΄ 118) καταργείται.
4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 28
του ν. 4186/2013 (Α' 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων συγκροτείται στην έδρα της Γενικής
Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από: α)
τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου, β) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου, γ) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούµενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίµηση
µε σπουδές ή εµπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) δύο αιρετά µέλη του ΕΕΠ αναπληρούµενο από τα αναπληρωµατικά αιρετά µέλη ΕΕΠ.
Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται ο Προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναπληροΰµενος από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Τµήµατος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να ορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου θέµατος. Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
5. Στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α' 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των µαθητών
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο
σχολικό περιβάλλον µέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους
µαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους , σε
συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, µε στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρµογή
του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται
εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µε απώτερο στόχο τη δυνατότητα
µελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους».
6. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθµιδών, σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελµατικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνοµης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισµό Πρόνοιας των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ καθώς και
των µόνιµων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε
ΣΜΕΑΕ, αναγνωρίζεται ως δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, µετά το διορισµό τους σε θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Υγείας.»
β) Η παράγραφος αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν πρόκειται για
προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που έχει ήδη αναγνωρισθεί.
Άρθρο 85
1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. µπορεί να συνεργάζεται µε επιχειρήσεις
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα καθώς και µε
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216 ) µε σκοπό την υ-
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λοποίηση συγχρηµατοδοτούµενου ή µη Προγράµµατος
Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας ανέργων αποφοίτων
Δευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του/των αρµόδιου/ων Υπουργού/ών
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης, η διάρκεια του προγράµµατος, οι
ειδικότητες σε σχέση µε τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας, η ηλικία των ωφελουµένων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του.
3. Οι ωφελούµενοι στο Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας ανέργων υπάγονται στην ασφάλιση
του κλάδου ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ασφαλίζονται για επαγγελµατικό κίνδυνο.
4. Η δαπάνη για την ηµερησία αποζηµίωση και τις ασφαλιστικές εισφορές βαρύνει τον προϋπολογισµό του
προγράµµατος.
5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή
του ανωτέρω προγράµµατος εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 86
Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας
Κυθήρων - Αντικυθήρων
Στην παράγραφο 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/ 2010
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης" (ΦΕΚ
87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη
διάταξη:
«Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Εγχωρίου
Περιουσίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων εκλέγονται από ειδικό εκλεκτορικό σώµα, το οποίο αποτελείται από τον Δήµαρχο Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου Κυθήρων, τον Πρόεδρο
και τα Μέλη του συµβουλίου της Δηµοτικής Κοινότητας
Αντικυθήρων, τους Προέδρους, τα Μέλη και τους Τοπικούς Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δηµοτικής Ενότητας Κυθήρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των παρισταµένων µελών του εκλεκτορικού
σώµατος. Εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή του Προέδρου
κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαµβάνεται η εκλογή
σε τρεις ηµέρες οπότε αρκεί η πλειοψηφία του συνόλου
των παρόντων µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Η εκλογή των τεσσάρων µελών της Επιτροπής και των ισαρίθµων αναπληρωµατικών τους γίνεται µε την απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Πέραν των προβλεποµένων στην παράγραφο 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 272/85, όπως ισχύες κωλυµάτων εκλογής, για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος ή Μέλος της
Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας θα πρέπει κατά το χρόνο της εκλογής να µην είναι Δήµαρχος, Περιφερειάρχης,
Δηµοτικός ή Περιφερειακός Σύµβουλος, Πρόεδρος, Εκπρόσωπος ή Μέλος Δηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της
Χώρας και εν γένει αιρετός οιουδήποτε οργάνου και
βαθµίδας τοπικής αυτοδιοίκησης της Χώρας και να µην
έχει από οποιαδήποτε αιτία οφειλές προς την Επιτροπή
Εγχωρίου Περιουσίας ή τα Ιερά Προσκυνήµατα του άρθρου 84 του Ν.1416/1984. Η πρώτη µετά την έκδοση του
παρόντος Νόµου σύγκληση της ανωτέρω ειδικής εκλεκτορικής συνέλευσης για την εκλογή Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και

Αντικυθήρων γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Άρθρο 87
Μηχανισµός Διάγνωσης των αναγκών
της αγοράς εργασίας
1. Συστήνεται Μηχανισµός Διάγνωσης των αναγκών
της αγοράς εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τη
σύµπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ).
Η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας συνίσταται
στον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης της εργασίας σε επαγγέλµατα και σε δεξιότητες, ικανότητες,
γνώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο,
ως έχουν και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο µέλλον
και στον εντοπισµό των ενδεχόµενων αναντιστοιχιών
µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Σκοπός του Μηχανισµού είναι η παροχή αξιόπιστων
δεδοµένων, κατά τον σχεδιασµό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέµησης της ανεργίας, επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαίδευσης και εν γένει
των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.
2. Για την αποτελεσµατική λειτουργία του Μηχανισµού
συστήνονται:
α) Επιτροπή Συντονισµού που είναι υπεύθυνη για το
σχεδιασµό, την οργάνωση και την ανάπτυξη του µηχανισµού, τον συντονισµό των δράσεων των φορέων που
συγκεντρώνουν, διαχειρίζονται και αναλύουν τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδοµένα που είναι απαραίτητα
για την λειτουργία του µηχανισµού. Η Επιτροπή Συντονισµού συγκρτοτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως συντονιστή για την ανάπτυξη και λειτουργεία του Μηχανισµού, του ΕΙΕΑΔ, επιστηµονικά υπεύθυνου φορέα για τον Μηχανισµό, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, του ΟΑΕΔ και
των κοινωνικών εταίρων που υπογράφουν τη Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,
ΣΕΤΕ).
β) Επιχειρησιακό Δίκτυο Φορέων και Οργανισµών, που
αναλαµβάνουν την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη συγκέντρωση των δεδοµένων σχετικά µε
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες συνάδουν
µε τους σκοπούς τους, και το οποίο αποτελείται ιδίως από τους εξής:
αα) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ββ) το ΕΙΕΑΔ,
γγ) φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ιδίως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
δδ) την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
εε) τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ),
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στστ) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως όλες οι
Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αλληλεπιδρούν µε την
κεντρική διοίκηση προκειµένου να διασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα και η συνέργεια των παρεµβάσεων
που αναλαµβάνονται για τη λειτουργία του Μηχανισµού
διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας,
ζζ) τους Κοινωνικούς Εταίρους που υπογράφουν την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ,
ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ),
ηη) φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να
συµβάλουν στην λειτουργία του Μηχανισµού, ιδίως, επιµελήτρια, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια.
Το επιχειρησιακό δίκτυο συντονίζεται από το ΕΙΕΑΔ.
3. Οι φορείς που συµµετέχουν στο Δίκτυο υποχρεούνται να αποστέλλουν προς το ΕΙΕΑΔ, στοιχεία (εισροές)
που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Μηχανισµού σε τακτά χρονικά διαστήµατα βάσει συµφωνηµένης µεθοδολογίας. Τα στοιχεία ενδεικτικά αφορούν τον
δυναµισµό κλάδων και επαγγελµάτων, κενές θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας που καλύπτονται µε δυσκολία,
αναντιστοιχία δεξιοτήτων σε οριζόντιες, ή επαγγελµατικές δεξιότητες.
Η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων
µπορεί να πραγµατοποιείται στη βάση προγραµµατικών
συµφωνιών που υνάπτονται µεταξύ των παραπάνω φορέων του Δικτύου µε το ΕΙΕΑΔ, οι οποίες προσδιορίζουν
το είδος των στοιχείων, τη µεθοδολογία συγκέντρωσης
και επεξεργασίας, το χρονοδιάγραµµα και τον τρόπο παράδοσής τους.
4. Το ΕΙΕΑΔ, κατόπιν ανάλυσης και επεξεργασίας των
πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων (εισροές),
είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση και παραγωγή αποτελεσµάτων του Μηχανισµού Διάγνωσης για τον προσδιορισµό των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες
και επαγγέλµατα, σε κλαδικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο
και την έκδοση ετήσιας Έκθεσης.
5. Η Ετήσια Έκθεση του ΕΙΕΑΔ, υποβάλλεται από την
Επιτροπή Συντονισµού δια του Υπουργού Εργασίας στην
Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση (άρθρο 1, Ν.
3144/2003 ΦΕΚ Α΄ 11) µε στόχο τη διαµόρφωση της ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού στη χώρα και ιδίως το σχεδιασµό και την υλοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης.
6. Αναπόσπαστο τµήµα του Μηχανισµού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστηµα, που συνδέει τα µέλη του Δικτύου, επεξεργάζεται τα στοιχεία που αποτελούν εισροές του µηχανισµού και υποστηρίζει τις εκροές του.
Την ευθύνη της εποπτείας και διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήµατος έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ).
7. Η προκαλούµενη δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 88
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η
σύνθεση της Επιτροπής Συντονισµού και κάθε άλλο θέµα
σχετικά µε τη λειτουργία της ενώ µε την ίδια απόφαση

δύνανται να εντάσσονται και άλλα µέλη σε αυτήν καθώς
και να της δίδονται και άλλες αρµοδιότητες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή/και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών όταν αυτό απαιτείται, εντάσσονται και άλλα µέλη στο Δίκτυο του Μηχανισµού, προσδιορίζεται ο ρόλος των µελών του Δικτύου, η
διαδικασία και η περιοδικότητα αποστολής των εισροών
του, η λειτουργία και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος, η επεξεργασία των στοιχείων και η παραγωγή
εκροών του Μηχανισµού και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την εξασφάλιση των µέσων και των προϋποθέσεων για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία
του Μηχανισµού, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης, των αναθέσεων σε τρίτους καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω ειδικό ή, λεπτοµερειακού χαρακτήρα, θέµα.
Άρθρο 89
Οι διατάξεις του α.ν. 726/1937 (Α' 228), όπως τροποποιήθηκαν µε τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 2646/1998 (Α' 236), που αναφέρονται στη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Εθνικού Ιδρύµατος Προστασίας Κωφαλάλων (ΕΙΠΚ), αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι επταµελές, διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τρία (3) χρόνια
και αποτελείται από:
ί. Έναν πτυχιούχο Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής, µε ειδίκευση σε θέµατα κώφωσης, ως Πρόεδρο, και δύο εγνωσµένου κύρους και αξιοπιστίας πρόσωπα, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ΐί. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό,
iii. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό,
ίν. Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Ίδρυµα,
που ορίζεται από το ΔΣ του Συλλόγου,
ν. Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Κωφών της Ελλάδας, που ορίζεται από το ΔΣ της Οµοσπονδίας».
Άρθρο 90
Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των
Δηµόσιων Δοµών Υγείας από τους OTA Α΄ και
Β΄ Βαθµού και Νοµικών Προσώπων αυτών
1. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β’ Βαθµού καθώς και τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα αυτών
δύνανται να επιχορηγούν µέσω κονδυλίων του προϋπολογισµού τους, έκτακτες λειτουργικές ανάγκες των Δηµόσιων Νοσοκοµείων, των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των Δηµόσιων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, των
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων Νοσοκοµείων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους. Οι επιχορηγήσεις αφορούν την
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κάλυψη άµεσων και απαραίτητων αναγκών για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και ιδίως ιατρικό υλικό,
ιατρικά µηχανήµατα, τεχνικά έργα και επισκευές, ενεργειακές ανάγκες - καύσιµα.
2. Μετά από αίτηση του Διοικητή ή Προέδρου των δοµών της παρ. 1 του παρόντος, προς τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στο Νοµικό Πρόσωπο αυτού που
κοινοποιείται και στην κατά τόπο αρµόδια ΥΠΕ και στον
Υπουργό Υγείας, ο ΟΤΑ ή το Νοµικό Πρόσωπο λαµβάνει
αιτιολογηµένη απόφαση. Η επιχορήγηση συντελείται κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Δηµάρχου ύστερα από θετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
και του Προέδρου του Νοµικού Προσώπου ύστερα από
εισήγηση των οικονοµικών υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου.
3. Οι ανωτέρω πράξεις επιχορήγησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης δεν υπόκεινται στις διατάξεις
του άρθρου 275 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
Άρθρο 91
Αριθµουµένων των παραγράφων του άρθρου 17 του
ν. 3329/2005 (Α΄ 81), οι διατάξεις των παραγράφων 4 και
5, όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 17. Προγραµµατικές συµβάσεις
1. Επιτρέπεται η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων
µεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των λοιπών Υπουργείων, των Περιφερειών, των
Δ.Υ.ΠΕ., των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας, του Εθνικού
Συµβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, του Εθνικού Παρατηρητηρίου

Ατόµων µε Αναπηρίες και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, καθώς και µεταξύ αυτών και οποιουδήποτε δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή µη κυβερνητικής οργάνωσης στο πλαίσιο της εύρυθµης οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Με τις Προγραµµατικές συµβάσεις επιδιώκεται ιδίως ο συντονισµός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσµατικότερη παρέµβαση σε κοινούς τοµείς αρµοδιοτήτων, η µελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας
και ειδικών προγραµµάτων εθελοντισµού.
3. Στις Προγραµµατικές συµβάσεις καθορίζονται το
περιεχόµενο του προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, τα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ο χρόνος ισχύος της σύµβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των
προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισµό, τους προϋπολογισµούς τους, καθώς και από πόρους, οι οποίοι συλλέγονται µέσω της
διενέργειας από Πιστωτικά Ιδρύµατα εράνων για τις θεµατικές δράσεις της Πρόνοιας, της Υγείας και της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, όπως διαλαµβάνεται στις
παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 6 του ν. 5101/1931
(Α΄ 238).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι της σύναψης, η διαδικασία, το
περιεχόµενο, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των διατάξεων αυτού του άρθρου».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 92
Έναρξη ισχύος

Ευκλ. Τσακαλώτος

Π. Σκουρλέτης

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Θ. Δρίτσας

Ν. Παππάς

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής

Γ. Σταθάκης

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Καµµένος

Ν. Φίλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Ν. Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Κατρούγκαλος

Α. Ξανθός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Χ. Βερναρδάκης

Α. Αναγνωστοπούλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου

Ουρ. Αντωνοπούλου

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Πολάκης

Ι. Τσιρώνης

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

