Ν. 2889/2-3-01 (ΦΕΚ 37 Α΄)
Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 1
Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ.) -΄Ιδρυση
1. Η επικράτεια διαιρείται σε Υγειονοµικές Περιφέρειες, οι οποίες ταυτίζονται
µε τις ∆ιοικητικές.
2. Σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια της χώρας ιδρύεται νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία "Περιφερειακό Σύστηµα Υγείας", που
συµπληρώνεται από το όνοµα της οικείας Περιφέρειας. Έδρα έχει την πόλη
που εδρεύει η ∆ιοικητική Περιφέρεια και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
Κατ΄ εξαίρεση, στην Περιφέρεια Αττικής συνιστώνται τρία (3) Πε.Σ.Υ. και στις
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου συνιστώνται από δύο
(2) Πε.Σ.Υ.
Ειδικότερα:
Α. Το Α΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής περιλαµβάνει:
α) Το ∆ήµο Αθηναίων, εκτός από την περιοχή που περικλείεται µεταξύ των
λεωφόρων Μεσογείων και Κατεχάκη και συνορεύει µε τους ∆ήµους Παπάγου
και Χολαργού.
β) Τους ∆ήµους Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Καλλιθέας, Νέας
Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας, Νέου Ψυχικού, Ταύρου, Φιλοθέης και
Ψυχικού της Νοµαρχίας Αθηνών.
Έδρα του Α΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων.
Β. Το Β΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής περιλαµβάνει:
α) Τους ∆ήµους Αγίας Παρασκευής, Αγίου ∆ηµητρίου, Αλίµου, Αµαρουσίου,
Αργυρουπόλεως, Βριλησσίων, Βύρωνα, Γλυφάδας, ∆άφνης, Εκάλης,
Ελληνικού, Ηλιουπόλεως, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης, Μελισσίων,
Μεταµόρφωσης, Νέας Ερυθραίας, Νέας Ιωνίας, Νέας Πεντέλης, Νέας
Σµύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου, Πεντέλης, Πεύκης, Υµηττού,
Χαλανδρίου και Χολαργού της Νοµαρχίας Αθηνών, καθώς και την περιοχή
του ∆ήµου Αθήνας που περικλείεται µεταξύ των λεωφόρων Μεσογείων και
Κατεχάκη και έχει όρια µε τους ∆ήµους Παπάγου και Χολαργού.
β) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής.
Έδρα του Β΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής ορίζεται ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής.
Γ. Το Γ΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής περιλαµβάνει :
α) Τους ∆ήµους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Ιλίου,
Καµατερού, Μοσχάτου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου της
Νοµαρχίας Αθηνών.
β) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής και

γ) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας Πειραιά.
Έδρα του Γ΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής ορίζεται ο ∆ήµος Πειραιά.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την υπ΄αριθµ. Υ4α/8403/01 απόφαση Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας ορίζεται ως έδρα του Γ΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου, αντί
του ∆ήµου Πειραιά)
∆. Το Α΄ Πε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας περιλαµβάνει:
α) Το 4ο και 5ο ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και την περιοχή του 1ου
∆ιαµερίσµατος, που περιλαµβάνεται µεταξύ των λεωφόρων Στρατού,
Αγγελάκη, Εθνικής Αµύνης, Αγίου ∆ηµητρίου και Καυταντζόγλου.
β) Τους ∆ήµους Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Βασιλικών,
Επανοµής, Θερµαϊκού, Θέρµης, Καλαµαριάς, Καλλινδοίων, Κορωνείας,
Μαδύτου, Μηχανιώνας, Μίκρας, Πανοράµατος, Πυλαίας, Ρεντίνας, Σοχού,
Τριανδρίας του Νοµού Θεσσαλονίκης.
γ) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας Κιλκίς.
δ) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας Σερρών και
ε) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας Χαλκιδικής.
Έδρα του Α΄ Πε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.
Ε. Το Β΄ Πε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας περιλαµβάνει:
α) Το 1ο, 2ο και 3ο ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, εκτός της περιοχής
του 1ου ∆ιαµερίσµατος που περιγράφεται στην περίπτωση α΄ του εδαφίου ∆΄.
β) Τους ∆ήµους Αγίου Αθανασίου, Αγίου Παύλου, Αµπελοκήπων, Αξιού,
Ασσήρου,Βερτίσκου, Εγνατίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσµου, Εχεδώρου,
Καλλιθέας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Λαχανά, Μενεµένης, Μυγδονίας,
Νεαπόλεως, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Χαλάστρας, Χαλκηδόνος,
Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου και τις Κοινότητες Ευκαρπίας και Πεύκων του Νοµού
Θεσσαλονίκης.
γ) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας Πέλλας.
δ) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας Ηµαθίας και
ε) Τους ∆ήµους και Κοινότητες της Νοµαρχίας Πιερίας. Έδρα του Β΄ Πε.Σ.Υ.
Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.
ΣΤ. Το Α΄ Πε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τους ∆ήµους και Κοινότητες
της Νοµαρχίας Κυκλάδων.
Έδρα του Α΄ Πε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου ορίζεται ο ∆ήµος Ερµουπόλεως.
Ζ. Το Β΄ Πε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τους ∆ήµους και Κοινότητες της
Νοµαρχίας ∆ωδεκανήσου.
Έδρα του Β΄ Πε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου ορίζεται ο ∆ήµος Ρόδου.
Η. Η έδρα των Πε.Σ.Υ. µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας.
Θ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται, για λειτουργικούς
λόγους, να υπάγονται ορισµένες περιοχές ή µονάδες παροχής υπηρεσιών
υγείας ορισµένων περιοχών µιας Υγειονοµικής Περιφέρειας σε άλλη

Υγειονοµική Περιφέρεια ή να µεταβάλλεται η µεταξύ των Πε.Σ.Υ. της ίδιας
Υγειονοµικής Περιφέρειας χωρική αρµοδιότητα.
Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να αυξάνεται ή
να µειώνεται ο αριθµός των Πε.Σ.Υ. κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας και να
ορίζεται η χωρική τους αρµοδιότητα και η έδρα τους.
3. Τα Πε.Σ.Υ. οργανώνονται, διοικούνται και στελεχώνονται κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Σκοπός τους είναι :
α) Η δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων παροχής υπηρεσιών υγείας σε
επίπεδο Περιφέρειας, που θα εγγυώνται µια πλήρη δέσµη υπηρεσιών υγείας
υψηλής ποιότητας, από την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, την
πρωτοβάθµια και νοσοκοµειακή περίθαλψη µέχρι τη µετανοσοκοµειακή
φροντίδα, την αποκατάσταση και την κατ΄ οίκον νοσηλεία.
β) Ο συντονισµός των δράσεων και των πολιτικών παροχής υπηρεσιών
υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας και η διασφάλιση της αποτελεσµατικής
οργάνωσης και διοίκησης όλων των µονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ., που ανήκουν
στην αρµοδιότητά τους, µε στόχο την υψηλότερη δυνατή λειτουργική και
οικονοµική αποδοτικότητα.
[Αρχή Τροποποίησης]
γ) Η δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας
σε επίπεδο περιφέρειας - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. γ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3106/03,
ΦΕΚ-30 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
4. Όλες οι Νοσοκοµειακές Μονάδες, καθώς και τα Κέντρα Υγείας µε τα
Περιφερειακά τους Ιατρεία, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. και βρίσκονται και
λειτουργούν στη χωρική αρµοδιότητα κάθε ιδρυόµενου Πε.Σ.Υ.,
µετατρέπονται αυτοδικαίως, από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, σε
αποκεντρωµένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές µονάδες του αντίστοιχου
Πε.Σ.Υ., µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αποκεντρωµένες µονάδες
συνεχίζουν να έχουν τη διοίκηση του προσωπικού τους και οι υπάλληλοι
διατηρούν τους κλάδους και τις θέσεις τους. Στο Πε.Σ.Υ. περιέρχεται
αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης
ή συµβολαίου, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των µονάδων
αυτών, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν την αποκλειστική χρήση και
διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, κατά τα οριζόµενα στις
ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.
[Αρχή Τροποποίησης]
5. Ο διοικητής έχει τη νόµιµη εκπροσώπηση, δικαστική και εξώδικη, των
ανωτέρω αποκεντρωµένων και αυτοτελών µονάδων των νοσοκοµείων, για
όλα τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα αυτού ή στην αρµοδιότητα του
Συµβουλίου ∆ιοίκησης – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
6. Τα Κέντρα Υγείας εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από τον
Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.
7. Όλες οι αρµοδιότητες των υφιστάµενων ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των
Προέδρων των νοσοκοµείων περιέρχονται στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κάθε αρµόδιου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού, Πε.Σ.Υ., εκτός από τις ειδικώς προβλεπόµενες στην παράγραφο 5 εδ.
Β΄ του άρθρου 5 και στην παράγραφο 7 εδ. Α΄ του ίδιου άρθρου αυτού του

νόµου, οι οποίες περιέρχονται στο Συµβούλιο ∆ιοίκησης και τον ∆ιοικητή των
νοσοκοµείων, αντιστοίχως. Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. µπορεί, µε αποφάσεις του, να
µεταβιβάζει στο ∆ιοικητή του νοσοκοµείου ή στο Συµβούλιο ∆ιοίκησης αυτού
µέρος ή το σύνολο των αρµοδιοτήτων του.
[Αρχή Τροποποίησης]
8. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Συµβούλιο Περιφερειακών
Συστηµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Συ.Πε.Σ.Υ.Π.), που έχει σκοπό το
συντονισµό των Πε.Σ.Υ.Π. και την εναρµόνιση των περιφερειακών πολιτικών
τους για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα. Το Συ.Πε.Σ.Υ.Π. αποτελείται
από ένα Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ως πρόεδρο,
που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, και τους προέδρους
όλων των Πε.Σ.Υ.Π.. Στο Συµβούλιο συµµετέχει και ο πρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ.
Το Συ.Πε.Σ.Υ.Π. συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις µήνες και κατά περίπτωση, για
ειδικά θέµατα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του
προέδρου του. Το Συµβούλιο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, του δεύτερου κεφαλαίου
(άρθρα 13, 14, 15) του Ν. 2690/ 1999, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα
Πε.Σ.Υ.Π. υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τουλάχιστον κάθε
τρίµηνο, πλήρη έκθεση και στοιχεία σχετικά µε την πορεία του επιχειρησιακού
τους σχεδίου και την οµαλή και αποδοτική λειτουργία των µονάδων τους. Οι
αποκεντρωµένες µονάδες υποχρεούνται να υποβάλλουν εγκαίρως στα
Πε.Σ.Υ.Π. τα αντίστοιχα στοιχεία – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-314 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται ότι :
«Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται «Αυτοτελής ∆ιεύθυνση
Οργάνωσης και Υποστήριξης των Πε.Σ.Υ.Π.» για την υποβοήθηση του έργου
του Γενικού
Γραµµατέα που είναι αρµόδιος για το συντονισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο
των Πε.Σ.Υ.Π.. Η ∆ιεύθυνση υπάγεται απευθείας στον αρµόδιο Γενικό
Γραµµατέα.
Στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης των
Πε.Σ.Υ.Π. περιλαµβάνονται:
α) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των εκθέσεων και στοιχείων
που υποβάλλονται από τα Πε.Σ.Υ.Π. και η εισήγηση για τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων για την αύξηση της αποδοτικότητας των µονάδων τους
και την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αναφύονται κατά την εφαρµογή
του επιχειρησιακού τους σχεδίου.
β) Η εισήγηση σε θέµατα ελέγχου και αξιολόγησης του έργου των Πε.Σ.Υ.Π.
και των αποκεντρωµένων µονάδων τους.
γ) Η παρακολούθηση της εφαρµογής των αποφάσεων του Συ.Πε.Σ.Υ.Π.
δ) Η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη του Συ.Πε.Σ.Υ.Π., σε συνεργασία
µε τις υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης και
Τεχνικών Υποδοµών.
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ορίζεται ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό
διευθυντή, που µπορεί να προέρχεται από όλους τους κλάδους υπαλλήλων
του Υπουργείου.
Συνιστάται µία θέση µε βαθµό διευθυντή, που ανήκει σε όλους τους κλάδους,
της κατηγορίας Π.Ε του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, η οποία
προστίθεται στις θέσεις του άρθρου 112 του Π.∆. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄), µε

αντίστοιχη µείωση κατά µία των θέσεων των ενιαίων βαθµών ∆΄ έως Α΄,
κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο διευθυντής. Για την
ενίσχυση του έργου της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης µπορεί να συνιστώνται Οµάδες
∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.
2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) και στο άρθρο 127 του Π.∆. 95/ 2000»).
Άρθρο 2
Όργανα ∆ιοίκησης
1.
Όργανα διοίκησης του Πε.Σ.Υ. είναι:
α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., ο οποίος είναι και Γενικός ∆ιευθυντής του
Πε.Σ.Υ.
2. Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. είναι εννεαµελές και αποτελείται από:
[Αρχή Τροποποίησης]
α) Τον Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.Π.
β) Τον Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή του Πε.Σ.Υ.Π. και τρία πρόσωπα, µε
ιδιαίτερη επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα, που ορίζονται µε τους
αναπληρωτές τους, δύο από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και έναν από
το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Ένα τουλάχιστον από τα
πρόσωπα που προτείνει ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη επιστηµονική κατάρτιση και
δραστηριότητα στον τοµέα της Πρόνοιας – ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΕΡ. α ΚΑΙ β ΤΗΣ
ΠΑΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’. ΕΙΧΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΕΡ. β ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 16 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.
3106/03, ΦΕΚ-30 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την παρ. 2Β του άρθρου 2 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται ότι :
«Η θητεία των µη αιρετών µελών πλην του Προέδρου και Αντιπροέδρου των
∆.Σ. των Πε.Σ.Υ.Π. λήγει από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου. Μέχρι τη
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας περί ανασυγκρότησής τους, τα ∆.Σ. των
Πε.Σ.Υ.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν για το υπόλοιπο της θητείας τους µε
την υφιστάµενη σύνθεσή τους»).
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που προτείνεται µε
τον αναπληρωτή του από την ΕΝΑΕ,
δ) στις Περιφέρειες του Πε.Σ.Υ., που υπάρχουν Πανεπιστηµιακές Κλινικές, ένα
(1) µέλος προτείνεται ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Τµήµατος, µαζί µε τον
αναπληρωτή του µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Όπου
δεν υπάρχει Ιατρικό Τµήµα Α.Ε.Ι ορίζεται ως µέλος ένας (1) εκπρόσωπος των
ιατρών της Περιφέρειας, µε απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των ιατρών E.Σ.Υ., που υπηρετούν στις
αποκεντρωµένες µονάδες του Πε.Σ.Υ. και στα διασυνδεόµενα λειτουργικά µε
αυτό νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., που εκλέγεται µαζί µε τον αναπληρωτή του,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο των λοιπών, πλην των ιατρών, εργαζοµένων, που
υπηρετούν στις αποκεντρωµένες µονάδες του Πε.Σ.Υ. και στα διασυνδεόµενα
λειτουργικά µε αυτό νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., που εκλέγεται µαζί µε τον
αναπληρωτή του.
[Αρχή Τροποποίησης]

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των
αιρετών εκπροσώπων των ιατρών και των λοιπών εργαζοµένων στο ∆.Σ. του
Πε.Σ.Υ. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας –
ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 21 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13
ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Όλα τα µέλη του Πε.Σ.Υ., οριζόµενα και αιρετά, πρέπει να είναι κάτοχοι
πτυχίου Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Οι εκπρόσωποι µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού. Αν
κάποιος εκπρόσωπος δεν προτείνεται εµπρόθεσµα, ορίζεται άλλο πρόσωπο
ως µέλος του ∆.Σ., µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Ειδικά,
οι αιρετοί εκπρόσωποι ορίζονται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από το
πέρας της εκλογής τους, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των ανωτέρω
αποφάσεων. Μέχρι τότε το ∆.Σ του Πε.Σ.Υ. συγκροτείται νοµίµως από τα
υπόλοιπα µέλη. Εάν αιρετός εκπρόσωπος δεν ορισθεί εµπρόθεσµα,
προτείνεται άλλο πρόσωπο, ως προσωρινό µέλος του ∆.Σ., από την
Οµοσπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) ή την
Πανελλήνια
Οµοσπονδία
Εργαζοµένων
∆ηµοσίων
Νοσοκοµείων
(Π.Ο.Ε.∆Η.Ν.), µε θητεία ενός (1) τουλάχιστον έτους ή µέχρι να προταθεί ο
αιρετός εκπρόσωπος, αν η πρόταση γίνει µετά την πάροδο του έτους. Μετά
την πάροδο του έτους, η θητεία του παραπάνω µέλους λήγει ένα (1) µήνα
µετά την τυχόν πρόταση του αιρετού εκπροσώπου.
3. Η συγκρότηση του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την απόφαση συγκρότησης του ∆.Σ ορίζεται ένα από τα µέλη του ως
Αντιπρόεδρος.
Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, τον αναπληρώνει στη
διεύθυνση των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και στα λοιπά καθήκοντά του ο
Αντιπρόεδρος, για διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3)
συνεχόµενους µήνες. Μετά την πάροδο του τριµήνου αυτού ορίζεται νέος
Πρόεδρος.
Ο Πρόεδρος µπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο ειδικά
καθήκοντα ή να του εκχωρεί µέρος των αρµοδιοτήτων του.
Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι πενταετής. Επιτρέπεται η αιτιολογηµένη
αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το υπόλοιπο της
θητείας του, αζηµίως για το ∆ηµόσιο. Η αντικατάσταση και ο ορισµός του
αντικαταστάτη γίνεται µε τη διαδικασία του αρχικού ορισµού.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα µε τα λοιπά µέλη του, εφόσον αυτά
επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας και µετέχει ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος.
Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. προσκαλούνται να µετέχουν, χωρίς ψήφο, οι
∆ιοικητές των Νοσοκοµείων και οι ∆ιευθυντές των Κέντρων Υγείας της οικείας
Περιφέρειας, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν τις µονάδες τους, καθώς
και οποιοσδήποτε υπάλληλος του Πε.Σ.Υ. ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε
φορέα, κατά την κρίση του Προέδρου του.
Στον Αντιπρόεδρο, στα µέλη και στον υπάλληλο, που ασκεί καθήκοντα
Γραµµατέα, καθώς και σε αυτούς που µετέχουν στις συνεδριάσεις, ύστερα
από πρόσκληση, καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας.

Κατά τα λοιπά στα ∆.Σ. των Πε.Σ.Υ. εφαρµόζονται οι διατάξεις του δεύτερου
κεφαλαίου (άρθρα 13,14,15), που αφορούν τα συλλογικά όργανα της
διοίκησης του ν. 2690/1999.
4. Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. έχει τις παρακάτω ειδικές αρµοδιότητες, πέραν των
γενικών, που περιέρχονται σε αυτό µε τη διάταξη της παραγράφου 7 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου:
α) Συντονίζει, εξειδικεύει και ασκεί την πολιτική παροχής υπηρεσιών υγείας
στην Περιφέρεια.
β) Εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας
στην Περιφέρεια και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας.
γ) Εκπονεί και επικαιροποιεί τον Υγειονοµικό Χάρτη της Περιφέρειάς του και
εισηγείται τις ενέργειες εφαρµογής του.
δ) Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, τη χωροταξική κατανοµή
των µονάδων υγείας.
ε) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας,
τους οργανισµούς των Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας.
στ) Εισηγείται στον Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας την ίδρυση νέων
τµηµάτων και µονάδων, τη µείωση ή τη συγχώνευση των τµηµάτων των
νοσοκοµείων, τη µεταφορά τµηµάτων του Ε.Σ.Υ. ή την εγκατάσταση ή
µετεγκατάσταση Πανεπιστηµιακών Κλινικών από νοσοκοµείο σε άλλο
νοσοκοµείο.
ζ) Αποφασίζει για την ανέγερση ή την επέκταση ή την αναδιάταξη των
διαφόρων µονάδων του και τη µεταφορά του εξοπλισµού τους.
η) Εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το συνολικό ετήσιο
προγραµµατισµό των προσλήψεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
αποκεντρωµένων µονάδων του.
θ) Αποφασίζει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για τις
µετατάξεις, τις αποσπάσεις και τις µεταθέσεις του προσωπικού, πλην του
ιατρικού, µεταξύ των µονάδων του.
ι) Καταρτίζει τον ενιαίο προϋπολογισµό των µονάδων του.
ια) Εγκρίνει και ελέγχει την εκτέλεση των προϋπολογισµών των µονάδων του
και συντάσσει τον ενοποιηµένο ισολογισµό και απολογισµό στο τέλος της
χρήσης.
ιβ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου στα
Νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας.
ιγ) Εποπτεύει τις διαδικασίες προµηθειών των αποκεντρωµένων µονάδων
του.
ιδ) Αποφασίζει για την εισαγωγή µηχανοργάνωσης, τον εκσυγχρονισµό
λειτουργικών συστηµάτων και την τροφοδοσία βάσεων δεδοµένων
περιφερειακού ενδιαφέροντος.
ιε) Συντάσσει Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων, την οποία υποβάλλει στον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
ιστ) Παρακολουθεί τη λειτουργία και αξιολογεί το παραγόµενο έργο των
µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, µε βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς
δείκτες.
ιζ) Εγκρίνει τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα έπειτα από
εισήγηση των Επιστηµονικών Συµβουλίων των νοσοκοµείων, αποφασίζει για
την οικονοµική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί
την υλοποίησή τους.

ιη) Αποφασίζει για τη σύσταση αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλα Πε.Σ.Υ.,
Ανωνύµων Εταιρειών, που το µετοχικό τους κεφάλαιο ανήκει κατά ποσοστό
100% στο Πε.Σ.Υ. ή στα Πε.Σ.Υ., και έχουν σκοπό τη µελέτη, κατασκευή ή
συντήρηση κτιριακών υποδοµών και του συναφούς εξοπλισµού, καθώς και
την ανάπτυξη άλλων κοινών υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως η φροντίδα
για την καθαριότητα ή την τροφοδοσία των αποκεντρωµένων µονάδων του,
εξαιρουµένων των νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών.
[Αρχή Τροποποίησης]
ιθ. Αποφασίζει, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109 του
Συντάγµατος, για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Κέντρων
Υγείας και των µονάδων κοινωνικής φροντίδας και εγκρίνει τη σκοπιµότητα
των αποφάσεων των Συµβουλίων ∆ιοίκησης των νοσοκοµείων, που αφορούν
την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων µε αξία από 150.000 µέχρι
300.000 ευρώ - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. ιθ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
κ) Αποφασίζει για τα θέµατα λειτουργικής διασύνδεσης των νοσοκοµείων,
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 αυτού του νόµου.
[Αρχή Τροποποίησης]
κα. Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές µετακίνησης των Προέδρων των
Πε.Σ.Υ.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2685/1999.
κβ. Χορηγεί εκπαιδευτικές άδειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄), σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και νοσοκοµειακούς
φαρµακοποιούς Ν. Π.∆.∆. αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας.
κγ. Χορηγεί τις εκπαιδευτικές άδειες σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και
νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς και επαναπροκηρύσσει τις θέσεις ιατρών του
Ε.Σ.Υ. για το προσωπικό των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 αυτού
του νόµου. Αρµόδιο είναι το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. στην περιφέρεια του οποίου
εδρεύουν τα παραπάνω νοσοκοµεία.
κδ. Η απόσπαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001
(ΦΕΚ 224 Α΄), τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου µεταξύ υπηρεσιών του ίδιου Πε.Σ.Υ.Π. ή των
διασυνδεόµενων µε αυτά νοµικών προσώπων της παρ. 10 του άρθρου 13
αυτού του νόµου, καθώς και η απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες άλλου
Πε.Σ.Υ.Π. ή διασυνδεόµενων µε αυτά νοµικών προσώπων της παρ. 10 του
άρθρου αυτού του νόµου. Οι αποφάσεις των παραπάνω αποσπάσεων
εκδίδονται από το ∆.Σ. του οικείου Πε.Σ.Υ.Π., όταν πρόκειται για υπαλλήλους
υπηρεσιών του Πε.Σ.Υ.Π. ή των διασυνδεόµενων µε αυτό νοµικών
προσώπων της παρ. 10 του άρθρου 13 και µε κοινή απόφαση των ∆.Σ. των
αρµόδιων Πε.Σ.Υ.Π., όταν πρόκειται για απόσπαση υπαλλήλου από
υπηρεσίες του Πε.Σ.Υ.Π. ή από τα διασυνδεόµενα µε αυτό νοσοκοµεία της
παρ. 10 του άρθρου 13 σε υπηρεσίες άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή διασυνδεόµενου µε
αυτό νοµικού προσώπου της παρ. 10 του άρθρου 13. Σε περίπτωση
διαφωνίας αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας.
κε. Η επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 αυτού του νόµου - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. κα, κβ,
κγ, κδ και κε ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.
3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
5. Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ. έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α) Παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρµογή των πολιτικών υγείας, που
εκπονούνται και ασκούνται στην Περιφέρεια του Πε.Σ.Υ.
β) Συντονίζει τη δράση όλων των µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, που
ανήκουν στο Πε.Σ.Υ. ή συνδέονται λειτουργικά µε αυτό.
γ) Εποπτεύει και εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία τόσο
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ. όσο και των αποκεντρωµένων
µονάδων.
δ) Συγκαλεί το ∆.Σ του Πε.Σ.Υ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.
ε) Συγκροτεί οµάδες εργασίας ή επιτροπές για τη µελέτη, εισήγηση ή παροχή
γνωµοδοτήσεων σε θέµατα που αναφέρονται στη δραστηριότητα του Πε.Σ.Υ.
στ) Εκπροσωπεί το Πε.Σ.Υ. σε οποιοδήποτε δικαστήριο, οποιουδήποτε
βαθµού ή δικαιοδοσίας, σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, καθώς και έναντι τρίτων,
εκτός αν άλλως ορίζεται µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
ζ) ∆ύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση, ενώπιον κάθε δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή σε συναλλαγές µε τρίτους, στον Αντιπρόεδρο ή
αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή ή σε άλλο µέλος του ∆.Σ. και διορίζει
πληρεξούσιους δικηγόρους.
η) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν.
θ) Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του νόµου
αυτού και όσες του αναθέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πε.Σ.Υ.
[Αρχή Τροποποίησης]
ι. ∆ιορίζει τους υπαγόµενους στον Υπαλληλικό Κώδικα υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας του Πε.Σ.Υ.Π. και προσλαµβάνει το προσωπικό των υπηρεσιών
αυτών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ι ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.
3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
5Α. Μεταβιβάζονται στους Προέδρους των Πε.Σ.Υ.Π. οι αρµοδιότητες του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, για την έκδοση των παρακάτω αποφάσεων:
α. Απόσπασης υπαλλήλων υπηρεσιών ενός Πε.Σ.Υ.Π. ή των διασυνδεόµενων
µε αυτό νοµικών προσώπων της παρ. 10 του άρθρου 13 αυτού του νόµου,
προς το σκοπό της συνυπηρέτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7
του Ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α΄).
β. Εντολών µετακίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), των αναπληρωτών Γενικών ∆ιευθυντών των
Πε.Σ.Υ.Π., των ∆ιοικητών των Νοσοκοµείων και των Αναπληρωτών ∆ιοικητών
των Νοσοκοµείων.
γ. Παράτασης παραµονής ιατρών, που ειδικεύονται σε νοσοκοµεία, πλην των
Νοσοκοµείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 1609/1986 (ΦΕΚ 86 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν.
2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄) και σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών εκδοθείσης
κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας µε αριθµό πρωτ.
Α9γ/ 39040/20.11.1998 (ΦΕΚ 1249 Β΄) – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 5Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
6. Σε κάθε Πε.Σ.Υ. συνιστάται ένα Επιστηµονικό Συµβούλιο, που αποτελείται
από ένδεκα (11) µέλη, που είναι επιστήµονες επαγγελµάτων υγείας, µε βαθµό
∆ιευθυντή και εργάζονται στις αποκεντρωµένες µονάδες του Πε.Σ.Υ. και στα
διασυνδεόµενα λειτουργικά µε αυτό νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.

Το Επιστηµονικό Συµβούλιο συγκροτείται από:
α) έναν ιατρό ∆ιευθυντή, που εκλέγεται ανάµεσα στους ∆ιευθυντές των
τµηµάτων των Παθολογικών Τοµέων των νοσοκοµείων της Περιφέρειας του
Πε.Σ.Υ.,
β) έναν ιατρό ∆ιευθυντή, που εκλέγεται ανάµεσα στους ∆ιευθυντές των
τµηµάτων των Χειρουργικών Τοµέων των νοσοκοµείων της Περιφέρειας του
Πε.Σ.Υ.,
γ) έναν ιατρό ∆ιευθυντή, που εκλέγεται ανάµεσα στους ∆ιευθυντές των
Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων και Εργαστηρίων Παθολογικής Ανατοµίας των
νοσοκοµείων της Περιφέρειας του Πε.Σ.Υ.,
δ) έναν ιατρό ∆ιευθυντή, που εκλέγεται ανάµεσα στους ∆ιευθυντές των
τµηµάτων Απεικόνισης και Πυρηνικής Ιατρικής των νοσοκοµείων της
Περιφέρειας του Πε.Σ.Υ.,
ε) έναν ιατρό ∆ιευθυντή, που εκλέγεται ανάµεσα στους ∆ιευθυντές των
τµηµάτων των Ψυχιατρικών Τοµέων των νοσοκοµείων της Περιφέρειας του
Πε.Σ.Υ.,
στ) έναν ιατρό ∆ιευθυντή, που εκλέγεται ανάµεσα στους ∆ιευθυντές των
Παιδιατρικών Τµηµάτων των νοσοκοµείων της Περιφέρειας του Πε.Σ.Υ.,
ζ) έναν Πανεπιστηµιακό ιατρό, Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ∆ιευθυντή
Κλινικής, Εργαστηρίου ή µονάδας, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
του ιατρικού τµήµατος της Περιφέρειας του Πε.Σ.Υ. Αν στην Περιφέρεια του
Πε.Σ.Υ. δεν υπάρχει πανεπιστηµιακό ιατρικό τµήµα, το µέλος του
Επιστηµονικού Συµβουλίου ορίζεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,
η) έναν ∆ιευθυντή ιατρό Κέντρου Υγείας, µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, και σε
περίπτωση έλλειψης, µε ειδικότητα Παθολογίας, που εκλέγεται από όλους
τους ∆ιευθυντές ιατρούς των Κέντρων Υγείας,
θ) έναν οδοντίατρο ∆ιευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους ∆ιευθυντές
οδοντιάτρους των Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας του
Πε.Σ.Υ.,
ι) έναν φαρµακοποιό ∆ιευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους ∆ιευθυντές
φαρµακοποιούς των νοσοκοµείων της Περιφέρειας του Πε.Σ.Υ.,
[Αρχή Τροποποίησης]
ια) Έναν επιστήµονα της ιατρικής υπηρεσίας, εκτός των ιατρών, οδοντιάτρων
και φαρµακοποιών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον Α΄, που
εκλέγεται από όλους τους επιστήµονες της ιατρικής υπηρεσίας, κατηγορίας
ΠΕ και ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον Α΄, εκτός από ιατρούς, οδοντιάτρους και
φαρµακοποιούς - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. ια ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Όλα τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου εκλέγονται µε τον αναπληρωτή
τους.
Στις υγειονοµικές περιφέρειες όπου υπάρχουν Πανεπιστηµιακές Κλινικές,
εργαστήρια ή µονάδες εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τα µέλη των
περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ µπορούν να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές
Καθηγητές, ∆ιευθυντές κλινικών, εργαστηρίων ή µονάδων.
Αν οποιοδήποτε µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου χάσει την ιδιότητα µε
την οποία έχει εκλεγεί, αντικαθίσταται µε την αρχική διαδικασία.
Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρο µεταξύ των ∆ιευθυντών ιατρών και τον Αντιπρόεδρο.
Η θητεία του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του
γίνεται µε πράξη του Προέδρου του Πε.Σ.Υ. Για την εκλογή των µελών του

Επιστηµονικού Συµβουλίου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
[Αρχή Τροποποίησης]
Κατ΄ εξαίρεση το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Α΄ Πε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου
αποτελείται από:
α) τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Σύρου,
β) τρεις (3) ∆ιευθυντές Κέντρων Υγείας, που εκλέγονται από όλους τους
∆ιευθυντές ιατρούς των Κέντρων Υγείας – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Ε∆ΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 20 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13
ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
7. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Πε.Σ.Υ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. για επιστηµονικά θέµατα
υγείας.
β) Γνωµοδοτεί σε ερωτήµατα του Προέδρου του Πε.Σ.Υ.
γ) Απαντά σε ερωτήµατα των Επιστηµονικών Συµβουλίων των νοσοκοµείων
της Περιφέρειας.
δ) Συγκροτεί Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας, καθώς και επιστηµονικές
επιτροπές και οµάδες εργασίας, µε σκοπό τη µελέτη θεµάτων υγείας της
Υγειονοµικής Περιφέρειας. Στις επιτροπές προεδρεύει ένα µέλος του
Επιστηµονικού Συµβουλίου.
ε) Εισηγείται στο ΚΕ.Σ.Υ., µέσω του ∆.Σ του Πε.Σ.Υ., για επιστηµονικά θέµατα
της Περιφέρειας.
[Αρχή Τροποποίησης]
8. Σε κάθε Πε.Σ.Υ. συνιστάται Νοσηλευτικό Συµβούλιο, που αποτελείται από
τους διευθυντές της νοσηλευτικής υπηρεσίας όλων των αποκεντρωµένων
µονάδων του.
Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος διευθυντής.
Το Νοσηλευτικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί, κατόπιν ερωτήµατος του Προέδρου
του Πε.Σ.Υ., για κάθε θέµα που αφορά τη νοσηλευτική υπηρεσία.
Οι ∆ιευθυντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς και οι ∆ιευθυντές των
τοµέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων προέρχονται από
τους υπαλλήλους όλων των αποκεντρωµένων µονάδων του οικείου Πε.Σ.Υ.,
που ανήκουν στους κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι µπορούν να
προΐστανται στη νοσηλευτική υπηρεσία.
Για την εφαρµογή των οριζοµένων στο άρθρο 82 του ν. 2683/1999, το
Νοσηλευτικό Συµβούλιο, ως Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε βάση τις καταστάσεις
όλων των αποκεντρωµένων µονάδων του Πε.Σ.Υ., που συντάσσονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 2683/1999, καταρτίζει ενιαίο πίνακα
προακτέων στο βαθµό του ∆ιευθυντή. Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται
στον ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθµό του ∆ιευθυντή προάγονται, κατά τη
σειρά της εγγραφής τους, στο βαθµό του ∆ιευθυντή και τοποθετούνται σε κενή
ή κενούµενη θέση ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή τοµέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο του οικείου Πε.Σ.Υ..
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή, σύµφωνα µε τον ενιαίο
πίνακα προακτέων, η πλήρωση κενών θέσεων ∆ιευθυντών ή ∆ιευθυντών
τοµέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκοµείων του Πε.Σ.Υ., λόγω
έλλειψης υπαλλήλων που έχουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για
προαγωγή στο βαθµό του ∆ιευθυντή, το Νοσηλευτικό Συµβούλιο εφαρµόζει
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 2683/1999.

Το Νοσηλευτικό Συµβούλιο, όταν ενεργεί ως Υπηρεσιακό Συµβούλιο,
συγκροτείται από τους τρεις (3) αρχαιότερους ∆ιευθυντές και δύο αιρετούς
εκπροσώπους των νοσηλευτών, µαιών, επισκεπτών υγείας και βοηθών
νοσηλευτών, τουλάχιστον κατηγορίας ∆Ε µε βαθµό Α΄. Για τον τρόπο, τη
διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών
εκπροσώπων εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 15 του
άρθρου 3 αυτού του νόµου.
Στο Α΄ Πε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, η Νοσηλευτική Επιτροπή του Νοσοκοµείου
Σύρου λειτουργεί και ως Νοσηλευτικό Συµβούλιο του Πε.Σ.Υ., µε τη
συµµετοχή του ∆ιευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου Νάξου,
χωρίς αρµοδιότητες Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η επιλογή του ∆ιευθυντή και
των ∆ιευθυντών τοµέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου
Σύρου και του Νοσοκοµείου Νάξου γίνεται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του
άρθρου 159 του ν. 2683/1999.
Ο ορισµός των µελών του Νοσηλευτικού Συµβουλίου γίνεται µε πράξη του
Προέδρου του Πε.Σ.Υ., µε την οποία ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος
του Πε.Σ.Υ. ή των αποκεντρωµένων µονάδων του, µε τον αναπληρωτή του,
ως Γραµµατέας - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13
ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Σηµείωση : Με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’
ορίζεται ότι : «Οι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της
παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως
τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του παρόντος άρθρου, καταρτιζόµενοι ενιαίοι πίνακες προακτέων στο
βαθµό ∆ιευθυντή υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας που ασκείται από τον
Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.
2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄)»).
(Σηµείωση : Με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’
ορίζεται ότι : «Η πράξη προαγωγής στο βαθµό ∆ιευθυντή και η απόφαση
τοποθέτησης των περιλαµβανοµένων στους ενιαίους πίνακες προακτέων των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του
οικείου Πε.Σ.Υ.»).
(Βλ. επίσης και τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256
Α’).
9. Στον Πρόεδρο, στα µέλη και στο Γραµµατέα του Επιστηµονικού και του
Νοσηλευτικού Συµβουλίου των Πε.Σ.Υ. καταβάλλονται αποζηµίωση και έξοδα
κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας.
[Αρχή Τροποποίησης]
10. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Περιφερειακού Συστήµατος Υγείας και
Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) µπορεί µε πράξη του να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του
στον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π., στον Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή
του Πε.Σ.Υ.Π., στους ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων, στα Συµβούλια ∆ιοίκησης
των Νοσοκοµείων και στους Προϊσταµένους των Κέντρων Υγείας – ΠΡΟΣΘ.
ΠΑΡ. 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]
11. Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. µπορεί µε πράξη του να µεταβιβάζει στον
Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή, στους ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων, στους
Αναπληρωτές ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων και σε ιεραρχικά υφιστάµενά του
όργανα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.Π. και των αποκεντρωµένων και
ανεξάρτητων υπηρεσιακών του µονάδων, την εξουσία να υπογράφουν µε
εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του και γενικά να
ασκούν αρµοδιότητες που αυτός έχει από ισχύουσες διατάξεις ή που του
έχουν µεταβιβασθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 – ΠΡΟΣΘ.
ΠΑΡ. 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
12. Οι ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων και οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Υγείας
µπορούν µε πράξεις τους να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενά τους
όργανα να υπογράφουν, µε εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της
αρµοδιότητάς τους και γενικά να ασκούν αρµοδιότητες που αυτοί έχουν από
τις ισχύουσες διατάξεις ή που τους έχουν µεταβιβαστεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 10 – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 12 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
13. Το Συµβούλιο ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου µπορεί µε πράξη του να
µεταβιβάζει αρµοδιότητες, τις οποίες αυτό έχει από ισχύουσες διατάξεις ή που
του έχουν µεταβιβασθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 10, στο
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου και
σε Προϊσταµένους οργανικών µονάδων του Νοσοκοµείου. – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 13
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
14. Οι κατά τις παραγράφους 10 έως 13 πράξεις δηµοσιεύονται µε
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος των οργάνων
που τις εξέδωσε, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των καταστηµάτων
των οργάνων στα οποία γίνεται µεταβίβαση αρµοδιοτήτων ή εξουσιοδότηση
για υπογραφή. Για τις τοιχοκολλήσεις αυτές συντάσσονται αυθηµερόν
αποδεικτικά που υπογράφονται από δύο (2) υπαλλήλους, ενώπιον των
οποίων έγινε η τοιχοκόλληση. Τα αποδεικτικά αυτά πρωτοκολλούνται στα
οικεία βιβλία πρωτοκόλλου των αρµόδιων υπηρεσιών την ίδια ηµέρα που
έγινε η πρωτοκόλληση και φυλάσσονται µαζί µε επίσηµο αντίγραφο των
ανωτέρω πράξεων σε ειδικό φάκελο της αρµόδιας υπηρεσίας, που είναι
προσιτός στο κοινό. Οι κατά τα ανωτέρω πράξεις ισχύουν από την ηµέρα της
πρωτοκόλλησής τους στις υπηρεσίες των οργάνων στα οποία έχουν
µεταβιβαστεί οι αρµοδιότητες ή έχουν εξουσιοδοτηθεί για την άσκησή τους –
ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Άρθρο 3
Οργάνωση - Στελέχωση
1. Σε κάθε Πε.Σ.Υ. συνιστάται µία Γενική ∆ιεύθυνση στην οποία προΐσταται ο
Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.
Στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος συνεπικουρείται από έναν
Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή, ο οποίος είναι αρµόδιος για τα θέµατα

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, αναπληρώνει τον Πρόεδρο στη ∆ιοίκηση
της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ασκεί τις αρµοδιότητες που ο Πρόεδρος του εκχωρεί
µε αποφάσεις του και υπογράφει, µε εντολή του, διάφορα υπηρεσιακά
έγγραφα.
Σε κάθε Πε.Σ.Υ. συνιστώνται δύο (2) οργανικές θέσεις της κατηγορίας ΕΘ, του
άρθρου 79 του ν. 2683/1999, µε βαθµό 1ο και 2ο, οι οποίες καταλαµβάνονται,
αντίστοιχα, από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή του
Πε.Σ.Υ.
Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται µε πενταετή θητεία, που µπορεί
να ανανεώνεται, µε την ακόλουθη διαδικασία:
Ο Πρόεδρος διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
ύστερα από γνώµη της Βουλής των Ελλήνων, κατά τα οριζόµενα στον
Κανονισµό αυτής. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος του
Πε.Σ.Υ. είναι: πτυχίο Α.Ε.Ι., δοκιµασµένη ικανότητα σε θέµατα οργάνωσης και
διοίκησης και ιδιαίτερο κύρος, συνεκτιµωµένων των µεταπτυχιακών σπουδών
και της επιστηµονικής εξειδίκευσης σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και
προγραµµατισµού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης
εµπειρίας. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Αναπληρωτής Γενικός
∆ιευθυντής είναι: πτυχίο Α.Ε.Ι., ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών
καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισµούς ή επιχειρήσεις του δηµόσιου ή
ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιµωµένων των
µεταπτυχιακών σπουδών και της επιστηµονικής εξειδίκευσης σε θέµατα
στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού, οργάνωσης διοίκησης και
λειτουργίας νοσοκοµείων ή επιχειρήσεων, καθώς και της ανάλογης εµπειρίας.
Σε θέση Προέδρου ή Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή του Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται
να είναι υποψήφιοι και να διορίζονται και δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι
δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆. ή στελέχη οργανισµών ή τραπεζών ή
άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, καθώς και µέλη ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., εφαρµοζοµένων των διατάξεων
του άρθρου 32 παρ. 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), της παραγράφου 6 του
άρθρου 8 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄) και του άρθρου 4 του ν. 2198/1994
(ΦΕΚ 43 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του άρθρου
14 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄) και των άρθρων 5 παρ. 11β και 14 του ν.
2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄), προκειµένου περί µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π.
των Τ.Ε.Ι. µερικής απσχόλησης. Προϋπόθεση, για να κριθούν οι ανωτέρω
λειτουργοί και υπάλληλοι, αποτελεί η έγκριση του φορέα στον οποίο
υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει
αρνητικά, εντός δέκα (10) ηµερών από την πρωτοκόλληση του εγγράφου
ερωτήµατος της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του
προηγούµενου εδαφίου επανέρχονται στην προτέρα θέση τους και ο
αντίστοιχος χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία σε
θέση προϊσταµένου τµήµατος ή διεύθυνσης, προκειµένου να κριθούν για
προαγωγή, αντίστοιχα, στο βαθµό του ∆ιευθυντή ή του Γενικού ∆ιευθυντή,
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 82 του ν. 2683/1999.
Η µισθοδοσία των ανωτέρω βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των
Πε.Σ.Υ., ανεξάρτητα από την επιλογή των αποδοχών της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 του παρόντος ή αυτών της οργανικής τους θέσης.

Ο διορισµός του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, µετά από πρόταση της Επιτροπής της
επόµενης παραγράφου.
(Με την παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 3252/04, ΦΕΚ-132 Α’ ορίζεται ότι :
«4. Οι οργανικές θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών ∆ιευθυντών Πε.Σ.Υ.Π., οι
οποίες είχαν συσταθεί µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του Ν.
2889/2001, καταργούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος. Η
αρµοδιότητα αναπλήρωσης του Προέδρου στη ∆ιοίκηση της Γενικής
∆ιεύθυνσης του Πε.Σ.Υ.Π. µεταβιβάζεται στον Αντιπρόεδρο του Πε.Σ.Υ.Π. Οι
αρµοδιότητες σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και οι
αρµοδιότητες του Τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών µεταβιβάζονται στον
Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.Π., αλλά δύναται να µεταβιβάζονται, µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Αντιπρόεδρο του
Πε.Σ.Υ.Π. Στην περίπτωση αυτή, οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές και
επιδόµατα του Αντιπροέδρου του Πε.Σ.Υ.Π. ορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση παρέχονται επιδόµατα εορτών και άδειας,
καθώς και αποζηµίωση για έξοδα κίνησης και έξοδα παράστασης»).
2. [Αρχή Τροποποίησης] Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας
και Πρόνοιας, που απαρτίζεται από τα εξής µέλη:
(1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται, µε τον
αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
(2) Τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), µε αναπληρωτή
του ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., που υποδεικνύεται
από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ.
(3) Τον Γενικό ∆ιευθυντή Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, µε
αναπληρωτή του Γενικό ∆ιευθυντή του ίδιου Υπουργείου και, εφόσον δεν
υπάρχει, Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
(4) Τον Γενικό ∆ιευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, µε
αναπληρωτή του Γενικό ∆ιευθυντή του ίδιου Υπουργείου και, εφόσον δεν
υπάρχει, Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
(5) Έναν Γενικό ∆ιευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε
αναπληρωτή του Γενικό ∆ιευθυντή της ίδιας υπηρεσίας, που υποδεικνύονται
από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
(6) Έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), ειδικό σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, που ορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
(7) Τον Πρόεδρο της Α.∆.Ε.∆.Υ., µε αναπληρωτή του ένα µέλος της ∆ιοίκησης
της Α.∆.Ε.∆.Υ., που ο Πρόεδρος αυτής υποδεικνύει.
Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας και η θητεία της είναι τριετής.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας, µε τους αναπληρωτές τους, ως γραµµατείς – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. Β1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3172/03,
ΦΕΚ-197 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των Αναπληρωτών Γενικών
∆ιευθυντών γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, µε την
οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσµία, ο τύπος, καθώς και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια για την υποβολή της αίτησης.
Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ηµερήσιες αθηναϊκές
εφηµερίδες.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν βιογραφικό σηµείωµα µαζί µε τα σχετικά
πιστοποιητικά, καθώς και πρόσθετα στοιχεία, που κατά την κρίση τους
αποδεικνύουν την ικανότητά τους να ασκήσουν αποτελεσµατικά τα καθήκοντά
τους ως Αναπληρωτές Γενικοί ∆ιευθυντές. Η Επιτροπή µπορεί να καλεί τους
υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη.
Η επιλογή από την Επιτροπή γίνεται ύστερα από εκτίµηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
Για την επιλογή συνεκτιµώνται τα στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος, τα
πρόσθετα προσόντα, καθώς και τα συµπεράσµατα της προφορικής
συνέντευξης.
Η Επιτροπή µε απόφασή της, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καταρτίζει πίνακα προτεραιότητας των υποψηφίων, κατά
αξιολογική σειρά, στον οποίο καταχωρείται τουλάχιστον διπλάσιος αριθµός
επιτυχόντων από τον αριθµό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Ο πίνακας
υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, ο οποίος διορίζει, κατά
σειρά προτεραιότητας, ισάριθµους µε τις θέσεις που προκηρύχθηκαν
υποψήφιους και τους τοποθετεί κατά την κρίση του σε οποιαδήποτε από τις
θέσεις αυτές. Αν κάποιος από αυτούς που επιλέχθηκαν δεν αποδεχθεί το
διορισµό του ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται ο
αµέσως επόµενος στον πίνακα κατάταξης.
[Αρχή Τροποποίησης]
Ο πίνακας προτεραιότητας των υποψηφίων ισχύει για έξι (6) µήνες από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως - ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3106/03, ΦΕΚ-30 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
3. Οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές και επιδόµατα του Προέδρου και του
Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή ορίζονται, χωρίς περιορισµό ως προς το
ύψος τους, από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. Με την ίδια απόφαση
παρέχονται επιδόµατα εορτών και άδειας, καθώς και αποζηµίωση για έξοδα
κίνησης και έξοδα παράστασης.
4. Η Γενική ∆ιεύθυνση του Πε.Σ.Υ. συγκροτείται από:
Α. Τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας, που περιλαµβάνει τα τµήµατα :
α) Τµήµα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας.
β) Τµήµα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας.
γ) Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης.
Β. Τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, που περιλαµβάνει
τα τµήµατα :
α) Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Μονάδων Υγείας.

β) Τµήµα Οργανωτικής Ανάπτυξης, Μηχανοργάνωσης και Εξοπλισµού.
γ) Τµήµα Προµηθειών.
Γ. Τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας, που περιλαµβάνει τα τµήµατα:
α) Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.
β) Τµήµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και ∆ιεθνών Συνεργασιών.
∆. Το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοίκησης.
Ε. Το Γραφείο Προέδρου.
ΣΤ. Το Νοµικό Γραφείο.
(Για τις ∆ιευθύνσεις βλ. άρθρο 3 παρ. 2 και επ. του Ν. 3106/03, ΦΕΚ-30 Α’).
5. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας έχει
αρµοδιότητα για το σχεδιασµό των πολιτικών παροχής υπηρεσιών υγείας
στην Περιφέρεια, η οποία κατανέµεται στα τέσσερα τµήµατα αυτής, ως εξής:
α) Τµήµα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας
Το τµήµα αυτό:
-Καταγράφει και αναλύει τα επιδηµιολογικά, κοινωνιολογικά και
περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τη
χάραξη της πολιτικής υγείας στην Περιφέρεια.
-Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκπονεί και επικαιροποιεί το Χάρτη Υγείας της
Περιφέρειας.
-Εκπονεί το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ράσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας,
το οποίο εξειδικεύει σε συνεργασία µε τα Συµβούλια ∆ιοίκησης των
Νοσοκοµείων και τις διοικήσεις των Κέντρων Υγείας.
-Προτείνει, µε βάση την αξιολόγηση αυτή, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Πε.Σ.Υ., τη συγχώνευση, µεταφορά ή κατάργηση Νοσοκοµειακών Μονάδων ή
τµηµάτων αυτών, ως και τη δηµιουργία νέων ή εξειδικευµένων µονάδων, µε
βάση το Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας.
β) Τµήµα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας
Το τµήµα αυτό καθιερώνει και γνωστοποιεί κριτήρια αξιολόγησης και
βελτίωσης των παρεχόµενων, από τις µονάδες του Πε.Σ.Υ., υπηρεσιών υγείας
και ελέγχει την εφαρµογή τους, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Έρευνας και
Ελέγχου Ποιότητας των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.)
και τις συναρµόδιες ελεγκτικές αρχές.
γ) Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης
Το τµήµα αυτό:
-∆ιαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, που προέρχονται από χρηµατοδότηση αντίστοιχων
επιστηµονικών προτάσεων εργαζοµένων στο Ε.Σ.Υ. Η διαχείριση αυτή γίνεται
µέσω Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.).
Η σύσταση, ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης,
ελέγχου και διαχείρισης και η ρύθµιση του τρόπου ανάληψης και διάθεσης
των κονδυλίων και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για τη λειτουργία του
Ε.Λ.Κ.Ε.Α. γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας.

Η διοίκηση και διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. πραγµατοποιείται από τα όργανά
του. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του λογαριασµού είναι: α) τριµελής
επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ., έναν (1)
∆ιευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας ή αποκεντρωµένης µονάδας του Πε.Σ.Υ.,
που ορίζεται από το ∆.Σ. αυτού, και τον προϊστάµενο του τµήµατος έρευνας
και ανάπτυξης,
β) η Γραµµατεία του λογαριασµού.
-Προκηρύσσει και χρηµατοδοτεί από τα αποθεµατικά του Ε.Λ.Κ.Ε.Α.
ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράµµατα, που είναι απαραίτητα για την
ανάπτυξη στόχων υγείας του πληθυσµού της Περιφέρειας ή είναι γενικότερου
ενδιαφέροντος και συντονίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
-Μεριµνά για την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών
προγραµµάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται µε κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας.
-Παρακολουθεί µέσω της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας, τη διενέργεια
των ερευνών, ώστε αυτές να ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες περί
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, βιοηθικής, δεοντολογίας, προστασίας και
σεβασµού του περιβάλλοντος, εφαρµογών της βιοτεχνολογίας και χρήσης
πειραµατόζωων.
6. Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιοικητικής Υποστήριξης έχει αρµοδιότητα για
την υποστήριξη των µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλες τις βασικές
διοικητικές και οικονοµικές λειτουργίες τους, η οποία κατανέµεται στα
ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Μονάδων Υγείας
Το τµήµα αυτό:
-Συντάσσει τον προϋπολογισµό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.,
παρακολουθεί τη σύνταξη των προϋπολογισµών των µονάδων παροχής
υπηρεσιών υγείας και µεριµνά για τη σύνταξη του ενοποιηµένου ισολογισµού,
καθώς και τον έλεγχο εκτέλεσης των προϋπολογισµών αυτών.
-Μεριµνά για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων των
Νοσοκοµείων και Κ.Υ. της Περιφέρειας.
β) Τµήµα Οργανωτικής Ανάπτυξης, Μηχανοργάνωσης και Εξοπλισµού
Το τµήµα αυτό:
-Μεριµνά για τον εκσυγχρονισµό των οργανωτικών και λειτουργικών
συστηµάτων των µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας της περιφέρειας και
για την υποστήριξη αυτών µε σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής και
επικοινωνίας.
γ) Τµήµα Προµηθειών
Το τµήµα αυτό συγκεντρώνει τα προγράµµατα προµηθειών της κεντρικής
υπηρεσίας και όλων των αποκεντρωµένων µονάδων του Πε.Σ.Υ., αξιολογεί
και ελέγχει τις προτάσεις και καταρτίζει το ετήσιο ενιαίο πρόγραµµα
προµηθειών του Πε.Σ.Υ., το οποίο εγκρίνεται από το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. και
ακολούθως υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για την ένταξή του στο
Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, κοινοποιούµενο στο εποπτεύον Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας.
Παρακολουθεί και κατευθύνει όλες τις διαδικασίες προµηθειών της κεντρικής
υπηρεσίας και των αποκεντρωµένων µονάδων του Πε.Σ.Υ.
7. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας έχει αρµοδιότητα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου

δυναµικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού, η οποία κατανέµεται στα
ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Στο τµήµα αυτό ανήκει:
-O σχεδιασµός για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό που
έχουν οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
-H µέριµνα για τις µετακινήσεις, αποσπάσεις, µετατάξεις και εν γένει
µετακινήσεις του αναγκαίου προσωπικού προς κάλυψη δηµιουργούµενων
αναγκών, ανάµεσα σε µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας.
β) Τµήµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και ∆ιεθνών Συνεργασιών, που
συγκροτείται σε δύο (2) Γραφεία:
i) Το Γραφείο Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ii) Το
Γραφείο ∆ιοικητικής και Οργανωτικής Εκπαίδευσης.
Τα Γραφεία αυτά µεριµνούν για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων
στους αντίστοιχους τοµείς, την οικονοµική ενίσχυση, τη διοικητική υποστήριξη
και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών.
8. Το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοίκησης υπάγεται απευθείας στο Γενικό ∆ιευθυντή
και Πρόεδρο του ∆.Σ. Έχει γενικά όλες τις αρµοδιότητες διοικητικής και
οικονοµικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Πε.Σ.Υ. Ειδικότερα :
-Μεριµνά για όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης
προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ., καθώς και για την
απόσπαση, διάθεση, µετάταξη, µεταφορά υπαλλήλων από τα Νοσοκοµεία και
από υπηρεσίες των Περιφερειών και των Υπουργείων στο Πε.Σ.Υ.,
καταρτίζοντας και τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται κάθε φορά.
-Μεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, ισολογισµού και
απολογισµού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.
-Παρέχει γραµµατειακή εξυπηρέτηση στο ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., σε οµάδες
εργασίας και επιτροπές.
-Καταρτίζει τα σχέδια των αποφάσεων που είναι αναγκαίες για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του Γενικού ∆ιευθυντή Προέδρου του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. και
ασκεί κάθε αρµοδιότητα σχετική µε τα ως άνω θέµατα.
9. Το Γραφείο Προέδρου είναι αρµόδιο για την υποβοήθηση του έργου του
Προέδρου και του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.
10. Το Νοµικό Γραφείο είναι αρµόδιο για τη νοµική καθοδήγηση των οργάνων
του Πε.Σ.Υ. και τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη του Πε.Σ.Υ.
11. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας µπορεί, µετά από αίτησή
τους, να αποσπώνται, χωρίς γνώµη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων και για
χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µόνο µια
φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα, µετά από γνώµη των Υπηρεσιακών
Συµβουλίων, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Κεντρικών
Υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ., ιατροί και υπάλληλοι των αποκεντρωµένων µονάδων
των Πε.Σ.Υ., καθώς και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των
εποπτευόµενων από το Υπουργείο αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου.
Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι
αποσπώµενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, να
λαµβάνουν, από το φορέα υποδοχής τους, πλήρεις τις τακτικές και πάσης
φύσεως πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης.

(Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται
ότι : «1. Υπάλληλοι των αποκεντρωµένων µονάδων των Πε.Σ.Υ.Π., του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο
αυτό Ν. Π.∆.∆., οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως προϊστάµενοι διεύθυνσης ή
τµήµατος ή αντίστοιχων επιπέδων οργανικής µονάδας των ανωτέρω φορέων,
επιτρέπεται να αποσπώνται για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
κεντρικών υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ.Π. και νοσοκοµείων που λειτουργούν για
πρώτη φορά, µε τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 2889/2001.
2. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στις κεντρικές υπηρεσίες υγείας ή πρόνοιας
των Πε.Σ.Υ.Π. δικαιούνται κατά το χρόνο της απόσπασής τους να λαµβάνουν
πλήρεις τις τακτικές αποδοχές µαζί µε όλα τα µε οποιαδήποτε ονοµασία
επιδόµατα, καθώς και οποιεσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες
αποζηµιώσεις που συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων της οργανικής
τους θέσης». …… Βλ. και επ. παρ. του άρθρου 11).
(Με το άρθρο 15 του Ν. 3235/04, ΦΕΚ-53 Α , ορίζεται ότι : «Για την κάλυψη
των αναγκών σε προσωπικό, που προκαλούνται από το νόµο αυτόν,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ
37 Α’)»).
12. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλων από Περιφέρειες ή Υπουργεία ή
Ν.Π.∆.∆. ή κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα Πε.Σ.Υ., εφόσον ο
µετατασσόµενος έχει τα προσόντα, που απαιτούνται για την κατάληψη της
θέσης στην οποία µετατάσσεται. Η µετάταξη διενεργείται µετά από αίτηση του
υπαλλήλου και συνεκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που
εκδίδεται ύστερα από γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων ή ∆.Σ.
των Ν.Π.∆.∆. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση, η µετάταξη γίνεται µε µεταφορά της
θέσης που κατέχει ο µετατασσόµενος.
(Με την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ ορίζεται ότι :
«Η κατά τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 2889/2001
µετάταξη υπαλλήλων από κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα
Πε.Σ.Υ. διενεργείται σε κενές θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και, αν δεν υπάρχουν, µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο
µετατασσόµενος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»)
13. Για την αντιµετώπιση των αναγκών των Πε.Σ.Υ. σε ειδικό επιστηµονικό
προσωπικό, συνιστώνται σε κάθε Πε.Σ.Υ. τέσσερις (4) θέσεις ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Οι ειδικότητες των θέσεων αυτών καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Προσόντα διορισµού για τις θέσεις του
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
του ισχύοντος κάθε φορά προεδρικού διατάγµατος για το προσοντολόγιο των
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.
2 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄ ), που µπορεί να εξειδικεύονται µε την
παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
14. Σε κάθε Πε.Σ.Υ. συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις µονίµων υπαλλήλων:

Α. Κατηγορία ΠΕ
α) Κλάδος ΠΕ Οικονοµικός, θέσεις δύο (2)
β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης, θέσεις δύο (2)
γ) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός Λογιστικός, θέσεις τέσσερις (4)
δ) Κλάδος ΠΕ Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, θέσεις τρεις (3) ε)
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις δύο (2)
στ) Κλάδος ΠΕ Γιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΠΕ
Νοσηλευτικής, ΠΕ Φαρµακοποιών, θέσεις πέντε (5)
ζ) Κλάδος ΠΕ Στατιστικής, θέση µία (1).
η) Μία θέση δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, µε πάγια αντιµισθία.
Β. Κατηγορία ΤΕ
α) Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικός Λογιστικός, θέσεις τέσσερις (4)
β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3)
γ) Κλάδος ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θέσεις έξι (6).
Γ. Κατηγορία ∆Ε
α) Κλάδος ∆Ε Χειριστών p.c, θέσεις τέσσερις (4)
β) Κλάδος ∆Ε Τεχνικός, ειδικότητας οδηγού οχηµάτων, θέσεις δύο (2).
∆. Κατηγορία ΥΕ
α) Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θέσεις δύο (2)
β) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων θέσεις δύο (2).
γ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις τέσσερις (4).
15. Το προσωπικό των νοσοκοµείων των Πε.Σ.Υ., εκτός από το ιατρικό
προσωπικό, για τα θέµατα της υπηρεσιακής του κατάστασης, µε εξαίρεση την
περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του παρόντος, υπάγεται στα
Υπηρεσιακά Συµβούλια του νοσοκοµείου, ή τα κοινά Υπηρεσιακά Συµβούλια,
που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 2683/1999. Στα
Υπηρεσιακά αυτά Συµβούλια υπάγονται και οι ειδικευόµενοι ιατροί, για τα
θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των υπαλλήλων της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωµένων µονάδων των Πε.Σ.Υ., πλην
του ιατρικού προσωπικού, συνιστάται, µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας, στην έδρα κάθε Πε.Σ.Υ., ένα Πρωτοβάθµιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, στο οποίο, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 158 παρ.1
περ. α΄του ν. 2683/1999, υπάγονται όλοι οι µόνιµοι ή συνδεόµενοι µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.
και των αποκεντρωµένων µονάδων του, πλην του ιατρικού προσωπικού. Το
πειθαρχικό αυτό συµβούλιο είναι αρµόδιο και για τα παραπτώµατα των
ειδικευόµενων ιατρών.
Οι υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας των Πε.Σ.Υ. και των Κέντρων Υγείας
υπάγονται στο παραπάνω υπηρεσιακό συµβούλιο και για τα θέµατα της
υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Τα παραπάνω Υπηρεσιακά Συµβούλια είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους µε βαθµό ∆ιευθυντή, από αυτούς που
υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, από τους
οποίους ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος. Με την απόφαση συγκρότησης

ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου ένα από τα τακτικά µέλη του
Συµβουλίου.
β) ∆ύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των µονίµων υπαλλήλων, κατηγορίας
τουλάχιστον ∆Ε µε απολυτήριο Λυκείου και µε βαθµό τουλάχιστον Α΄ ή,
αντίστοιχα, δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ειδικευόµενοι ιατροί,
κατηγορίας τουλάχιστον ∆Ε µε απολυτήριο Λυκείου και µε πενταετή
τουλάχιστον υπηρεσία.
Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των
αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων καθορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 160 του ν. 2683/1999. Μέχρι την έκδοση της
απόφασης αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις των υπ. αριθ. Α.Π ∆ΙΚΠΡ / Φ80 /
30 / 8703 / 16.9.1988 (ΦΕΚ 684 Β΄/19.9.1988) και ∆ΙΚΠΡ / Φ80 / 54 / 11988 /
2.12.1988 (ΦΕΚ 876 Β΄/7.12.1988) υπουργικών αποφάσεων "Τρόπος,
διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα
υπηρεσιακά συµβούλια του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου".
Τα µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων ορίζονται αντίστοιχα µε ισάριθµους
αναπληρωτές. Σε περίπτωση µη ορισµού αιρετών εκπροσώπων το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα µε τα υπόλοιπα µέλη του. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 158 έως 164 του ν. 2683/1999, όπως
αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.
2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) "Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις".
[Αρχή Τροποποίησης]
16. Με απόφαση του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστάται ενιαία νοµική υπηρεσία, που
αποτελείται από όλους τους δικηγόρους που υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία και τις αποκεντρωµένες µονάδες του. O προϊστάµενος της ενιαίας
νοµικής υπηρεσίας επιλέγεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. και
διορίζεται στην οργανική θέση δικηγόρου της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Πε.Σ.Υ.Π.. Ο προϊστάµενος συντονίζει τη λειτουργία της ενιαίας νοµικής
υπηρεσίας και µπορεί να αναθέτει στους δικηγόρους των αποκεντρωµένων
µονάδων οποιαδήποτε υπόθεση της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των
αποκεντρωµένων µονάδων του Πε.Σ.Υ.Π.. Με απόφαση του ∆.Σ. του
Πε.Σ.Υ.Π., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, θεσπίζεται
η οργάνωση και ο κανονισµός λειτουργίας της ενιαίας νοµικής υπηρεσίας. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να συνιστάται ενιαία
νοµική υπηρεσία δύο ή περισσότερων Πε.Σ.Υ.Π., µετά από πρόταση των ∆.Σ.
αυτών, και να θεσπίζεται η οργάνωση και ο κανονισµός λειτουργίας της ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 16 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.
3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3106/03, ΦΕΚ –
30 Α’, ορίζεται ότι : « Οι υπάλληλοι του τµήµατος κοινωνικών υπηρεσιών της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΠεΣΥΠ υπάγονται στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του
άρθρου 3 παρ. 15 του Ν. 2889/01»).
Άρθρο 4
Πόροι

1.
Πόροι του Πε.Σ.Υ. είναι:
α) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό.
β) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
γ) Ποσοστό 1% επί του συνολικού προϋπολογισµού των Νοσοκοµειακών
Μονάδων του Πε.Σ.Υ.
δ) ∆ωρεές, κληροδοτήµατα και άλλες παροχές τρίτων. ε) Έσοδα από την
εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.
στ) Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.
ζ) Έσοδα από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή ∆ιεθνών Οργανισµών ή µη κερδοσκοπικών
Οργανισµών ή από άλλες ερευνητικές δραστηριότητες.
2. Τα Πε.Σ.Υ. και οι αποκεντρωµένες µονάδες τους έχουν όλα τα δικονοµικά
και ουσιαστικά προνόµια τα οποία απολαµβάνει το ∆ηµόσιο.
3. Για τα Πε.Σ.Υ. και τις αποκεντρωµένες µονάδες τους εξακολουθούν να
ισχύουν οι φορολογικές απαλλαγές που υφίστανται για τα νοσοκοµεία, κατά
το χρόνο έναρξης της ισχύος του νόµου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Άρθρο 5
Ίδρυση νοσοκοµείων ∆ιοίκηση
1. Τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ιδρύονται µε προεδρικά διατάγµατα, που
εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Υγείας και Πρόνοιας, ως αποκεντρωµένες και
ανεξάρτητες υπηρεσιακές µονάδες των Πε.Σ.Υ. µε διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια.
Έχουν δικό τους πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα, υπόκεινται δε στην
εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Η εποπτεία αναφέρεται στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας, στον
τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστηµονικού και εκπαιδευτικού
έργου και γενικά στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκοµείων, καθώς και στον
έλεγχο του τρόπου διοίκησης και της οικονοµικής τους διαχείρισης,
εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1397/1983
(ΦΕΚ 143 Α΄), που επαναφέρθηκαν σε ισχύ µε τη διάταξη του άρθρου 14 του
ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄).
Με όµοια, ως άνω, προεδρικά διατάγµατα τα νοσοκοµεία µπορεί να
συγχωνεύονται, να καταργούνται, ολικά ή µερικά, να µετατρέπονται σε
γηριατρικά νοσοκοµεία, σε νοσοκοµεία αποκατάστασης, σε νοσοκοµεία
χρόνιων παθήσεων, σε Ειδικά Κέντρα ή Κέντρα Υγείας και να ρυθµίζονται όλα
τα προκύπτοντα ζητήµατα σχετικά µε την τακτοποίηση του προσωπικού.
∆εν απαιτείται η έκδοση νέου ιδρυτικού διατάγµατος για τα υφιστάµενα
νοσοκοµεία, που υπάγονται στα Πε.Σ.Υ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού και τα οποία µετατρέπονται σε ανεξάρτητες και αποκεντρωµένες
µονάδες των Πε.Σ.Υ. από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
2. α) Τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τα Γενικά και
τα Ειδικά. Η διάκριση σε Νοµαρχιακά και Περιφερειακά καταργείται. Γενικά
νοσοκοµεία είναι όσα διαθέτουν τµήµατα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες
από µια θεραπευτικές κατηγορίες. Ειδικά είναι όσα διαθέτουν τµήµατα κύριας
νοσηλείας σε µια θεραπευτική κατηγορία. Η κατάταξη των νοσοκοµείων σε µια
από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται µε τον οργανισµό τους.

β. Τα νοσοκοµεία κάθε Πε.Σ.Υ. συνδέονται µεταξύ τους λειτουργικά,
νοσηλευτικά, επιστηµονικά και εκπαιδευτικά, κάτω από το συντονισµό της
Κεντρικής Υπηρεσίας του οικείου Πε.Σ.Υ. Ειδικότερα, µε αποφάσεις του ∆.Σ.
του οικείου Πε.Σ.Υ., µπορεί να µετακινούνται ιατροί, οδοντίατροι και λοιπό
προσωπικό των νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας για κάλυψη εφηµεριών
και έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ένα (1)
µήνα, µέσα στο ίδιο έτος. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να καθορίζονται οι
διαδικασίες για τη διενέργεια κοινών διαγωνισµών για την προµήθεια πάσης
φύσεως εξοπλισµού και υλικού, καθώς και για την κατάρτιση κοινών
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων κοινής λειτουργίας
τµηµάτων, εργαστηρίων και µονάδων δύο ή περισσότερων νοσοκοµείων ή
Κέντρων Υγείας. Η πιο πάνω διασύνδεση παρέχει τη δυνατότητα σε
νοσοκοµεία, που έχουν συγκεκριµένες εκπαιδευτικές ανάγκες, να συνάπτουν
ιδιαίτερες συµφωνίες µε άλλα νοσοκοµεία που διαθέτουν εξειδικευµένο ιατρικό
προσωπικό, εγκρινόµενες από το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., για την προσωρινή, µέχρι
τρεις (3) µήνες, υποδοχή εκπαιδευτών ιατρών, οι οποίοι λαµβάνουν πρόσθετη
αµοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις
πιστώσεις των λειτουργικών εξόδων του προϋπολογισµού του νοσοκοµείου
υποδοχής. Η πιο πάνω διασύνδεση µπορεί να γίνεται και µεταξύ νοσοκοµείων
δύο ή περισσότερων Πε.Σ.Υ.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να εξειδικεύονται
και να συµπληρώνονται οι προϋποθέσεις και να ρυθµίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για τη λειτουργική διασύνδεση των νοσοκοµείων.
[Αρχή Τροποποίησης]
3. ∆ιατηρούν την ονοµασία τους ως «Πανεπιστηµιακά» τα Γενικά Νοσοκοµεία
Αλεξανδρούπολης, «ΑΤΤΙΚΟΝ», «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων,
Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας και Πατρών – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
24 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
4. Όργανα διοίκησης νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. είναι:
α) Το Συµβούλιο ∆ιοίκησης
β) Ο ∆ιοικητής.
5. Α. Το Συµβούλιο ∆ιοίκησης (Σ.∆.) συγκροτείται από:
α) το ∆ιοικητή του νοσοκοµείου, ως Πρόεδρο,
[Αρχή Τροποποίησης]
β. Το ∆ιευθυντή της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από τον
προϊστάµενο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού. Εάν στον οργανισµό του
νοσοκοµείου δεν προβλέπεται Υποδιεύθυνση Οικονοµικού το ∆ιευθυντή της
∆ιοικητικής Υπηρεσίας αναπληρώνει ο προϊστάµενος της Υποδιεύθυνσης
∆ιοικητικού ή ο προϊστάµενος του τµήµατος Οικονοµικού όπου δεν
προβλέπεται υποδιεύθυνση διοικητικού - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. β ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.Α.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
γ) το ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από τον αρχαιότερο
∆ιευθυντή τοµέα της Ιατρικής Υπηρεσίας,
[Αρχή Τροποποίησης]
δ) Το ∆ιευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από τον
τοµεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που έχει τον περισσότερο χρόνο στο
βαθµό ή τον προϊστάµενο τµήµατος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όπου δεν
προβλέπονται τοµείς επίσης µε τον περισσότερο χρόνο στο βαθµό - ΑΝΤΙΚ.

ΤΗΣ ΠΕΡ. δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.
3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
ε) τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου,
αναπληρούµενο από τον Αντιπρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
Στα νοσοκοµεία, µε δυναµικότητα πάνω από 400 κλίνες, µέλος του
Συµβουλίου ∆ιοίκησης είναι και ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής.
Ο Πρόεδρος του Σ.∆. µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων, καθώς
και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστηµονικού
ή τοπικού φορέα.
Η λειτουργία του Σ.∆. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του
ν. 2690/1999, που αφορούν τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της
∆ιοίκησης.
[Αρχή Τροποποίησης]
Τα µέλη του Συµβουλίου ∆ιοίκησης είναι εισηγητές για τα θέµατα της
αρµοδιότητάς τους - ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 5.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 12
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Β. Το Σ.∆. ασκεί, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
α) Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες, που του εκχωρούνται µε απόφαση του ∆.Σ.
του Πε.Σ.Υ.
β) Ασκεί όλες τις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες που είχαν, δυνάµει γενικών ή
ειδικών διατάξεων, τα καταργούµενα ∆.Σ. των νοσοκοµείων.
γ) Γνωµοδοτεί προς τον Πρόεδρο ή το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., κατά περίπτωση, για
τη λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου
και την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών πόρων και της
περιουσίας του, ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική αποστολή του.
δ) Γνωµοδοτεί για τον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου, καθώς και τον
ισολογισµό και απολογισµό της οικονοµικής χρήσης κάθε έτους.
ε) Γνωµοδοτεί για τις τροποποιήσεις του προϋπολογισµού, ανεξαρτήτως
ποσού. Οι τροποποιήσεις αυτές υποβάλλονται από το ∆ιοικητή, για έγκριση,
στον Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.
στ) Προτείνει το σχεδιασµό και τα επί µέρους προγράµµατα για την ανάπτυξη
της υλικοτεχνικής υποδοµής του νοσοκοµείου και εγκρίνει το σχεδιασµό και
την εκτέλεση έργων επέκτασης, διαρρύθµισης, επισκευών, βελτίωσης και
αναβάθµισης της κτιριακής υποδοµής και των χώρων του νοσοκοµείου,
ποσού: 1) από τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) µέχρι εβδοµήντα
εκατοµµύρια (70.000.000) δραχµές, για νοσοκοµείο µε ετήσιο προϋπολογισµό
µεγαλύτερο από δέκα δισεκατοµµύρια (10.000.000.000) δραχµές, 2) από δέκα
εκατοµµύρια (10.000.000) µέχρι τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) δραχµές,
για νοσοκοµείο µε προϋπολογισµό µέχρι δέκα δισεκατοµµύρια
(10.000.000.000)
δραχµές.
Τα
παραπάνω
ποσά
µπορεί
να
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και
Πρόνοιας.
ζ) Αποφασίζει, χωρίς την έγκριση της σκοπιµότητας από άλλο όργανο, για την
προµήθεια, µε τη νόµιµη διαδικασία, ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού
εξοπλισµού, ποσού: 1) από τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) µέχρι
εβδοµήντα εκατοµµύρια (70.000.000) δραχµές, για νοσοκοµείο µε ετήσιο
προϋπολογισµό µεγαλύτερο από δέκα δισεκατοµµύρια (10.000.000.000)
δραχµές, 2) από δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) µέχρι τριάντα εκατοµµύρια

(30.000.000) δραχµές, για νοσοκοµείο µε ετήσιο προϋπολογισµό µέχρι δέκα
δισεκατοµµύρια (10.000.000.000) δραχµές.
η) Προτείνει την αναµόρφωση, συµπλήρωση και τροποποίηση του
οργανισµού του νοσοκοµείου, καθώς και τη σύσταση θέσεων προσωπικού.
[Αρχή Τροποποίησης]
θ. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτηµάτων υπέρ του
νοσοκοµείου. Εάν πρόκειται για αποδοχή εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας ή
της δαπάνης ανάπτυξης νέων τµηµάτων η σχετική απόφαση εγκρίνεται από
το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π.. Το ∆.Σ. αποφασίζει και για την αξιοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων του νοσοκοµείου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 109 του Συντάγµατος. Για την εκποίηση κινητών και ακινήτων
πραγµάτων απαιτείται και έγκριση του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. όταν πρόκειται για
αντικείµενο αξίας µεγαλύτερης των 150.000,00 ευρώ ή του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας όταν πρόκειται για αντικείµενο αξίας µεγαλύτερης των
300.000,00 ευρώ - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. θ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.Β. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α [Τέλος Τροποποίησης]
ι) Αποφασίζει για τη διάθεση, σε άλλα νοσοκοµεία ή Κέντρα Υγείας, του µη
χρησιµοποιούµενου υλικού του νοσοκοµείου, για το χαρακτηρισµό παλαιού
υλικού ως άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή την εκποίηση του
υλικού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η
διαδικασία και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την καταστροφή ή
την εκποίηση του άχρηστου υλικού.
[Αρχή Τροποποίησης]
5.Γ. Στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου ∆ιοίκησης περιλαµβάνεται και η
έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για τα παρακάτω θέµατα του
προσωπικού που υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.∆. Π.∆.Υ.), καθώς και
τα αντίστοιχα θέµατα του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
1) Περιουσιακής κατάστασης, κατά το άρθρο 28 του Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
2) Κατάταξης σε µισθολογικά κλιµάκια και χορήγησης επιδοµάτων.
3) ∆οκιµαστικής υπηρεσίας µονιµοποίησης, κατά το άρθρο 40 του
Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
4) Ένταξης σε βαθµό µε βάση το χρόνο υπηρεσίας.
5) Άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή, κατά το άρθρο 31 του Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
6) Συµµετοχής σε εταιρείες, κατά το άρθρο 32 του Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
7) Αξίωσης µισθού, κατά τα άρθρα 41-43 του Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
8) Όρων υγιεινής και ασφάλειας, κατά το άρθρο 44 του Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
9) Χρόνου και συστήµατος προαγωγών, κατά τα άρθρα 8191 του
Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
10) Υπερωριακής εργασίας.
11) Αποζηµιώσεων συµβουλίων και επιτροπών - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Γ ΣΤΗΝ
ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03,
ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
6. Σε κάθε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται µία οργανική θέση ∆ιοικητή µε
βαθµό 1 της κατηγορίας ΕΘ, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστηµα άσκησης
των καθηκόντων του. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
είναι: πτυχίο Α.Ε.Ι., ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών

καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισµούς του ∆ηµοσίου ή επιχειρήσεις του
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιµωµένων και
των µεταπτυχιακών σπουδών και επιστηµονικής εξειδίκευσης σε θέµατα
στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού, οργάνωσης, διοίκησης και
λειτουργίας νοσοκοµείων ή επιχειρήσεων, οικονοµικών της υγείας ή
κοινωνικής διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εµπειρίας. Σε νοσοκοµεία µε
δυναµικότητα µέχρι 200 κλίνες µπορεί να διορίζεται ως ∆ιοικητής και
πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. που διαθέτει τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42
ΤΟΥ Ν. 3252/04, ΦΕΚ-132 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με το άρθρο 15 του Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις
της παρ. 6 Β΄και Γ΄ του άρθρου 5 του Ν. 2889/2001 εφαρµόζονται ανάλογα
και για την αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκοµείων της παρ. 10 του
άρθρου 13 του πιο πάνω νόµου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής
Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας λαµβάνει, ιδίως, υπόψη της, για το
σχηµατισµό της κρίσης της, την πορεία των επιχειρησιακών σχεδίων των
διοικητών και, γενικά, την αποτελεσµατικότητα των προτάσεών τους για τη
διαρκή βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκοµείου και την
αποδοτική διαχείριση των διατιθέµενων πόρων για την ανάπτυξη και
λειτουργία του νοσοκοµείου»).
7. Α. Ο ∆ιοικητής έχει τη γενική και ειδική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας
του νοσοκοµείου και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξασφάλιση
της εύρυθµης λειτουργίας του.
Ειδικότερα, ο ∆ιοικητής έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Προεδρεύει στο Συµβούλιο ∆ιοίκησης.
β) Λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών
και στόχων του νοσοκοµείου µέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής και του
προγραµµατισµού.
γ) Συντάσσει και υποβάλλει στο ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. το επιχειρησιακό σχέδιο
δράσης του νοσοκοµείου.
δ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του νοσοκοµείου, ασκεί ιεραρχικό και
πειθαρχικό έλεγχο και µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής
εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο του νοσοκοµείου ή, µετά από σύµφωνη
γνώµη του Προέδρου του Πε.Σ.Υ., σε οποιονδήποτε υπάλληλο όλων των
µονάδων του Πε.Σ.Υ.
ε) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισµού και ελέγχου των υπηρεσιών
του νοσοκοµείου, ώστε να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους και
αναπτύσσει συνεργασία µε τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του
ΠΕ.Σ.Υ.
στ) Εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του
νοσοκοµείου.
ζ) Μεριµνά για την κατάρτιση και υποβολή στο ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. του
προϋπολογισµού του νοσοκοµείου, στον οποίο πρέπει να προβλέπονται τα
κονδύλια κατά διοικητικό τοµέα, τµήµα και εργαστήριο.
η) Είναι αρµόδιος για την αναµόρφωση και τροποποίηση του
προϋπολογισµού, µέχρι ποσού πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών για
νοσοκοµεία µε δυναµικότητα µέχρι 200 κλίνες, δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000) δραχµών για νοσοκοµεία µε δυναµικότητα µέχρι 400 κλίνες και

δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) δραχµών για νοσοκοµεία µε
δυναµικότητα πάνω από 400 κλίνες. Οι αποφάσεις αυτές γνωστοποιούνται
στον Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ.
θ) Εισηγείται τις αναµορφώσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισµού προς
τον Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ. ή το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. για ποσά, αντίστοιχα, µέχρι το
50% ή άνω του 50% των µεταφερόµενων πιστώσεων.
ι) Μεριµνά για την κατάρτιση και υποβολή στο ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. του
προγράµµατος προµηθειών του νοσοκοµείου.
ια) Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση πάσης φύσεως επιτροπών
εργασίας ή οµάδων εκτέλεσης συγκεκριµένου έργου.
ιβ) Καθορίζει τα κριτήρια διάθεσης των κλινών στις θέσεις Β και Α και ελέγχει
την τήρησή τους.
ιγ) Ελέγχει την τήρηση της λίστας αναµονής ασθενών για προγραµµατισµένες
χειρουργικές επεµβάσεις ή εξειδικευµένες διαγνωστικές εξετάσεις.
ιδ) Εγκρίνει τα προγράµµατα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού,
νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, µετά από εισήγηση των
∆ιευθυντών της Ιατρικής, Νοσηλευτικής ή ∆ιοικητικής Υπηρεσίας αντίστοιχα.
ιε) Αποφασίζει, χωρίς την έγκριση της σκοπιµότητας από άλλο όργανο, για
την εκτέλεση, µε τη νόµιµη διαδικασία, έργων βελτίωσης της κτιριακής
υποδοµής και των χώρων του νοσοκοµείου, καθώς και για την προµήθεια,
ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού ποσού µέχρι τριάντα
εκατοµµύρια (30.000.000) δραχµές, εάν πρόκειται για νοσοκοµείο µε ετήσιο
προϋπολογισµό πάνω από δέκα δισεκατοµµύρια (10.000.000.000) δραχµές
και ποσού µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές, εάν πρόκειται για
νοσοκοµείο µε ετήσιο προϋπολογισµό µέχρι δέκα δισεκατοµµύρια
(10.000.000.000) δραχµές.
ιστ) Αποφασίζει για τις µετακινήσεις του προσωπικού του νοσοκοµείου
ανάµεσα στα διάφορα τµήµατα αυτού.
ιζ) Αποφασίζει για την πρόσληψη Συµβούλων Οργάνωσης.
ιη) Συγκροτεί το Επιστηµονικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου.
ιθ) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων του έργου και των
δραστηριοτήτων του νοσοκοµείου.
κ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που είναι αναγκαία για την αποτελεσµατική
και αποδοτική λειτουργία του νοσοκοµείου.
[Αρχή Τροποποίησης]
7.Β. Στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητή περιλαµβάνεται η έκδοση των πράξεων,
που αφορούν τα παρακάτω θέµατα του προσωπικού που υπάγεται στον
Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ., καθώς και τα αντίστοιχα θέµατα του προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
1) Κατάρτισης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης, κατά το άρθρο 18 του
Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
2) Κανονικών αδειών και αδειών διευκολύνσεων, αδειών µητρότητας και
αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και θεµάτων αναρρωτικών και ειδικών
αδειών, κατά τα άρθρα 48 56 του Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
3) Αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αδειών για επιµορφωτικούς ή
επιστηµονικούς λόγους και αδειών εξετάσεων, κατά τα άρθρα 58 60 του
Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
4) Θέσης σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, κατά τα άρθρα 103 104 του
Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
5) Αναστολής άσκησης καθηκόντων, κατά το άρθρο 104 του Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.

6) Τοποθέτησης σε οργανικές µονάδες των προϊσταµένων τµηµάτων και
αυτοτελών γραφείων, κατά το άρθρο 85 του Κ.Κ.∆.Π.∆.Υ.
7) Υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
8) Υγειονοµικής περίθαλψης.
9) Τοποθέτησης του υπαλλήλου σε θέση, µετά το διορισµό του.
10) Κατάρτισης των πινάκων προακτέων υπαλλήλων. Στα νοσοκοµεία που
διαθέτουν πάνω από 400 κλίνες, οι αρµοδιότητες αυτής της παραγράφου µε
αριθµό 3, 4, 8, 9 και 10 ασκούνται από τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή. Στα
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία οι αρµοδιότητες µε αριθµό 3 και 7 ασκούνται
από τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 7Β
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
8. Σε νοσοκοµεία 400 κλινών και άνω προστίθεται στον Οργανισµό τους µία
(1) θέση Αναπληρωτή ∆ιοικητή, µε πενταετή θητεία, µε βαθµό 2ο της
κατηγορίας ΕΘ. Τα προσόντα για το διορισµό στη θέση αυτή είναι ίδια µε αυτά
που ορίζονται για το ∆ιοικητή του νοσοκοµείου στο εδάφιο Α΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής αξιολογείται,
επιλέγεται και διορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω εδαφίου Α΄
της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις του εδαφίου Γ΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για τον Αναπληρωτή
∆ιοικητή. Σε περίπτωση κωλύµατος, απουσίας ή έλλειψης, το ∆ιοικητή
αναπληρώνει, σε όλες τις αρµοδιότητές του, ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής και
ελλείποντος αυτού, κατά σειρά, ο ∆ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο
∆ιευθυντής της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας ή έµπειρος και ικανός υπάλληλος του
ίδιου ή άλλου νοσοκοµείου πτυχιούχος Α.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται µε απόφαση
του ∆.Σ του οικείου Πε.Σ.Υ. Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής ασκεί τα καθήκοντα
που του ανατίθενται µε απόφαση του ∆ιοικητή.
[Αρχή Τροποποίησης]
α) Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής έχει την ευθύνη για τα θέµατα εκπαίδευσης του
ιατρικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκοµείου, καθώς και για τα θέµατα
επιστηµονικής έρευνας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των επόµενων
εδαφίων.
β) Στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία συνιστάται και θέση Αναπληρωτή ∆ιοικητή
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων. Στη θέση αυτή τοποθετείται ο Πρόεδρος του
Επιστηµονικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου, ο οποίος πρέπει να είναι µέλος
∆.Ε.Π. µε βαθµό καθηγητή, ∆ιευθυντής τµήµατος εργαστηρίου ή µονάδας του
νοσοκοµείου, που εκλέγεται από τα µέλη ∆.Ε.Π. που υπηρετούν στο
νοσοκοµείο, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αριθµ. ∆Υ1δ/ οικ.
35327/27.11.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ
1579/Β΄). Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων εξακολουθεί
παράλληλα να κατέχει και την οργανική του θέση.
Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων έχει ιδίως τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
Συµµετέχει στο Συµβούλιο ∆ιοίκησης του νοσοκοµείου και εισηγείται για κάθε
θέµα που σχετίζεται µε τη συγκρότηση και τη λειτουργία κλινικών και
εργαστηρίων.
Έχει την εποπτεία σε όλα τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του
Επιστηµονικού Συµβουλίου.
Προΐσταται στην Επιτροπή Βιοηθικής και ∆εοντολογίας του νοσοκοµείου.

Εποπτεύει και συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ειδικευόµενων
ιατρών και των φοιτητών.
Εποπτεύει και συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των µελών ∆.Ε.Π.
Επιµελείται το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των µεταπτυχιακών
σπουδών σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις, µε βάση τις διεθνείς προοπτικές στο
χώρο της υγείας.
γ) Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων µπορεί να επιλέξει τις
αποδοχές Αναπληρωτή ∆ιοικητή ή τις αποδοχές της οργανικής του θέσης –
ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. Β.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’
[Τέλος
Τροποποίησης]
9. Σε θέση ∆ιοικητή ή Αναπληρωτή ∆ιοικητή των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.
επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και να διορίζονται και δηµόσιοι λειτουργοί ή
υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆. ή στελέχη οργανισµών ή
τραπεζών ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, καθώς και µέλη ∆.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 32 παρ.
18 του ν. 2190/1994, της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2194/1994 και του
άρθρου 4 του ν. 2198/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των
διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄) και των άρθρων 5
παρ. 11β και 14 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄), προκειµένου περί µελών
∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. µερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση για
να κριθούν οι ανωτέρω λειτουργοί και υπάλληλοι αποτελεί η έγκριση του
φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας
δεν απαντήσει αρνητικά εντός δέκα (10) ηµερών από την πρωτοκόλληση του
εγγράφου ερωτήµατος της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας.
Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του
προηγούµενου εδαφίου επανέρχονται στην προτέρα θέση τους και ο
αντίστοιχος χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία σε
θέση προϊσταµένου τµήµατος ή διεύθυνσης, προκειµένου να κριθούν για
προαγωγή, αντίστοιχα, στο βαθµό του ∆ιευθυντή ή του Γενικού ∆ιευθυντή,
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 82 του ν. 2683/1999.
Η µισθοδοσία των ανωτέρω βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του
νοσοκοµείου, ανεξάρτητα από την επιλογή των αποδοχών της παρ. 10 του
παρόντος ή αυτών της οργανικής τους θέσης.
Υπάλληλοι νοσοκοµείων δεν επιτρέπεται να επιλεγούν και να διορισθούν ως
διοικητές ή αναπληρωτές διοικητές στο νοσοκοµείο, στο οποίο ανήκουν
οργανικά.
10. Οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές και επιδόµατα του ∆ιοικητή και του
Αναπληρωτή ∆ιοικητή των νοσοκοµείων των Πε.Σ.Υ. ορίζονται, χωρίς
περιορισµό ως προς το ύψος τους, από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. Με την
ίδια απόφαση παρέχονται επιδόµατα εορτών και άδειας, καθώς και
αποζηµίωση για έξοδα κίνησης και έξοδα παράστασης.
11. Α. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται Επιστηµονικό Συµβούλιο,
που συγκροτείται από:
α) Τρεις (3) ιατρούς, ∆ιευθυντές τµηµάτων ή κλινικών, προκειµένου περί
µελών ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι, που εκλέγονται από όλους τους ∆ιευθυντές ιατρούς
του νοσοκοµείου.

β) Έναν (1) ιατρό Αναπληρωτή ∆ιευθυντή, που εκλέγεται από όλους τους
Αναπληρωτές ∆ιευθυντές του νοσοκοµείου.
γ) Έναν (1) ιατρό µε βαθµό Επιµελητή Α΄, που εκλέγεται από όλους τους
Επιµελητές Α΄ του νοσοκοµείου.
δ) Έναν (1) ιατρό µε βαθµό Επιµελητή Β΄, που εκλέγεται από όλους τους
Επιµελητές Β΄ του νοσοκοµείου.
[Αρχή Τροποποίησης]
ε) Έναν επιστήµονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ και
έναν επιστήµονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη ιατρό, κατηγορίας ΤΕ µε βαθµό
τουλάχιστον Α΄, που εκλέγονται από όλους τους µη ιατρούς υπαλλήλους,
κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία –
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. ε ΤΗΣ ΠΑΡ. 11Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 16 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ
Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
στ. Ένα (1) νοσηλευτή ή µαία ή επισκέπτη υγείας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε
βαθµό τουλάχιστον Α΄, που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές, µαίες και
επισκέπτες υγείας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. στ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11Α
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
Στα νοσοκοµεία των Πε.Σ.Υ., που είναι εγκατεστηµένες και πανεπιστηµιακές
κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες, προστίθεται ένα επιπλέον µέλος του
Επιστηµονικού Συµβουλίου, το οποίο είναι πανεπιστηµιακός ιατρός, που
εκλέγεται από όλους τους πανεπιστηµιακούς ιατρούς που εργάζονται στις
παραπάνω κλινικές, χωρίς να αποκλείεται η εκλογή και άλλου
πανεπιστηµιακού ιατρού ως µέλους του Επιστηµονικού Συµβουλίου των
περιπτώσεων α΄ και γ΄.
Στο Επιστηµονικό Συµβούλιο µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, αιρετός
εκπρόσωπος των ειδικευόµενων ιατρών.
Όλα τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου εκλέγονται µε τον αναπληρωτή
τους.
Αν οποιοδήποτε µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου χάσει την ιδιότητα µε
την οποία έχει εκλεγεί, αντικαθίσταται µε την αρχική διαδικασία.
[Αρχή Τροποποίησης]
Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο µεταξύ των ∆ιευθυντών ιατρών. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, ο ∆ιοικητής του νοσοκοµείου καλεί τα εκλεγµένα µέλη του
Επιστηµονικού Συµβουλίου σε δηµόσια συνεδρίαση και διενεργεί κλήρωση –
ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.
3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με τις περ. β και γ της παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
ορίζεται ότι : «β. Ειδικά στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, Πρόεδρος του
Επιστηµονικού Συµβουλίου ορίζεται ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής Ακαδηµαϊκών
Υποθέσεων, ο οποίος εκλέγεται, όπως ορίζεται στην παρ. Β 2.β του άρθρου
20 του Ν. 3172/2003. Στην περίπτωση αυτή ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων είναι επιπλέον µέλος του Επιστηµονικού
Συµβουλίου και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται µε
µυστική ψηφοφορία από τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου µεταξύ των
τριών ∆ιευθυντών Πανεπιστηµιακών Ιατρών που συµµετέχουν σε αυτό.

γ. Μέχρι την ανασυγκρότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου των
Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων, µετά την εκλογή του Αναπληρωτή ∆ιοικητή
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και του Αντιπροέδρου, το Επιστηµονικό Συµβούλιο
εξακολουθεί να λειτουργεί µε την υφιστάµενη σύνθεσή του»).
Η θητεία του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του
γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητή του νοσοκοµείου.
(Σηµείωση : Με την παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’
ορίζεται ότι : «Ο τρόπος εκλογής των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου
της παρ. 11. Α του άρθρου 5 του ν. 2889/ 2001 καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας»).
Β. Αρµοδιότητες του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι:
α) Εισηγείται στο Συµβούλιο ∆ιοίκησης για κάθε επιστηµονικό θέµα
λειτουργίας του νοσοκοµείου.
β) Εισηγείται τη συγκρότηση επιτροπών και οµάδων εργασίας για
συγκεκριµένα επιστηµονικά θέµατα του νοσοκοµείου.
γ) Εισηγείται για επιστηµονικά θέµατα στο Επιστηµονικό Συµβούλιο του
Πε.Σ.Υ.
δ) Γνωµοδοτεί προς το ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για τις
εκπαιδευτικές άδειες του επιστηµονικού προσωπικού.
ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά και µετεκπαιδευτικά
προγράµµατα του επιστηµονικού προσωπικού του νοσοκοµείου και µεριµνά
για τη διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων.
στ) Γνωµοδοτεί σε επιστηµονικά ερωτήµατα του ∆ιοικητή ή του ∆ιευθυντή
ιατρικής υπηρεσίας.
ζ) Γνωµοδοτεί προς το ∆ιευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας για το πρόγραµµα
εφηµεριών των ιατρών και του λοιπού προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας
του νοσοκοµείου.
η) Έχει τις αρµοδιότητες Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας.
[Αρχή Τροποποίησης]
11.Γ. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται η Επιστηµονική Επιτροπή των
νοσοκοµείων νοείται, από την έναρξη της ισχύος του Ν. 2889/2001, το
Επιστηµονικό Συµβούλιο των νοσοκοµείων. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του
Ν. 1397/1983 καταργούνται - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Γ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 19 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
Άρθρο 6
Οργάνωση νοσοκοµείων
1. Όλα τα νοσοκοµεία των Πε.Σ.Υ. οργανώνονται και λειτουργούν σύµφωνα
µε τον οργανισµό τους.
Η έκδοση ή τροποποίηση των οργανισµών γίνεται µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας, µετά από εισήγηση του ∆.Σ. του
Πε.Σ.Υ. στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το νοσοκοµείο. Οι παραπάνω
κοινές υπουργικές αποφάσεις ακολουθούν υποχρεωτικά τα πλαίσια
οργάνωσης που ορίζονται στο νόµο αυτόν, όπως συµπληρώνονται µε το

ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκοµείων του άρθρου 4 του ν. 1397/1983,
όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι οριστικοί οργανισµοί των νοσοκοµείων των Πε.Σ.Υ. θα εκδοθούν µετά την
έγκριση, από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, του Υγειονοµικού Χάρτη
κάθε Περιφέρειας. Μέχρι τότε οι υφιστάµενοι οργανισµοί παραµένουν σε ισχύ
και µπορεί να τροποποιούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Υγείας
και Πρόνοιας.
2. Με τον οργανισµό του νοσοκοµείου ορίζονται, ιδίως, η επωνυµία του, ο
συνολικός αριθµός κλινών και η κατανοµή τους στους τοµείς, οι τοµείς και τα
τµήµατα της Ιατρικής Υπηρεσίας, τα εργαστήρια, η διάρθρωση της
Νοσηλευτικής, ∆ιοικητικής Οικονοµικής και Τεχνικής Ξενοδοχειακής
Υπηρεσίας, καθώς και οι αρµοδιότητές τους, οι κλάδοι προσωπικού, οι κατά
κλάδο και κατηγορία θέσεις και η διαβάθµισή τους, µε την επιφύλαξη των
ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού, ο
αριθµός και οι ειδικότητες του µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, η
οργάνωση νοσοκοµειακού φαρµακείου.
Στον οργανισµό µπορεί να προβλέπονται, από ξενοδοχειακής άποψης και
µόνο, θέσεις Β΄ και Α΄ κατηγορίας, µε ειδικό υψηλότερο νοσήλιο. Οι θέσεις
αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 20% της δυναµικότητας σε κλίνες του
νοσοκοµείου. Η διάθεση των κλινών των θέσεων Β΄ και Α΄ γίνεται µόνο µε την
προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες για τη νοσηλεία ιδιαιτέρως βαρέων
περιστατικών, από το ∆ιοικητή του νοσοκοµείου, µε κριτήρια τη βαρύτητα των
περιστατικών και τη σειρά προτεραιότητας. Ο ∆ιοικητής µπορεί να εκχωρήσει
αυτή την αρµοδιότητα στο ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
3. Σε κάθε νοσοκοµείο, που διαθέτει πάνω από 400 κλίνες, συνιστώνται δύο
(2) οργανικές θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, Συµβούλων
Οργάνωσης, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία µπορεί
να καταγγέλλεται ελεύθερα σε περίπτωση αποχώρησης του ∆ιοικητή, για
οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε νοσοκοµείο που διαθέτει µέχρι 400 κλίνες
συνιστάται µια (1) οργανική θέση του προηγούµενου εδαφίου.
Προσόντα διορισµού για τις θέσεις του παραπάνω ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του π.
δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.
2 του ν. 1943/1991.
4. Σε κάθε νοσοκοµείο συνιστάται υποχρεωτικά Ειδικό Γραφείο µε τίτλο
"Γραφείο Υποδοχής Ασθενών", το οποίο στελεχώνεται µε κατάλληλο
προσωπικό, για την υποδοχή και την καθοδήγηση των προσερχόµενων
ασθενών και των συνοδών τους και την πληροφόρησή τους για τους κανόνες
λειτουργίας του νοσοκοµείου.
5. Με τον οργανισµό κάθε νοσοκοµείου µε δυναµικότητα πάνω από 200
κλίνες συνιστάται υποχρεωτικά αυτοτελές Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών
(Τ.Ε.Π.), µε ειδική στελέχωση και εξοπλισµό για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ρυθµίζονται η οργάνωση και
ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τ.Ε.Π. µε εξειδικευµένο και έµπειρο
προσωπικό, ο διορισµός, ως Προϊσταµένου αυτού, ιατρού ∆ιευθυντή ή
Αναπληρωτή ∆ιευθυντή του Ε.Σ.Υ., ο τρόπος συνεργασίας αυτού µε το
Ε.Κ.Α.Β. και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των
πιο πάνω διατάξεων.

6. Κάθε νοσοκοµείο απαρτίζεται από τις υπηρεσίες:
α) Ιατρική,
β) Νοσηλευτική,
γ) ∆ιοικητική Οικονοµική και
δ) Τεχνική Ξενοδοχειακή, εφόσον το επιτρέπει η οργανική του δύναµη.
Στην Ιατρική Υπηρεσία του νοσοκοµείου υπάγονται οι ιατροί, οδοντίατροι,
φαρµακοποιοί, φυσικοί νοσοκοµείων ακτινοφυσικοί, χηµικοί, κλινικοί χηµικοί,
βιοχηµικοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι, διαιτολόγοι, τεχνολόγοι τροφίµων, τεχνολόγοι
ακτινολόγοι και οι λοιποί επιστήµονες των κλάδων υγείας, καθώς και τα
τµήµατα παραϊατρικού προσωπικού και κοινωνικής εργασίας.
Στον οργανισµό κάθε νοσοκοµείου προβλέπεται αυτοτελές τµήµα Οργάνωσης
και Πληροφορικής, που υπάγεται απευθείας στο ∆ιοικητή του νοσοκοµείου. Σε
νοσοκοµεία µε δυναµικότητα µεγαλύτερη των 400 κλινών µπορεί να
συνιστάται ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και να προβλέπονται αυτοτελή τµήµατα
Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης, που υπάγονται
απευθείας στο ∆ιοικητή του νοσοκοµείου, καθώς και το τµήµα Προµηθειών.
7. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιοικητικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και ο
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής των νοσοκοµείων προέρχεται από
τους υπαλλήλους όλων των µονάδων του οικείου Πε.Σ.Υ., που ανήκουν στους
κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι µπορούν να προΐστανται, κατά τον
οργανισµό του νοσοκοµείου, στη ∆ιοικητική ή την Τεχνική Υπηρεσία ή τη
∆ιεύθυνση Πληροφορικής και έχουν τα νόµιµα προσόντα για προαγωγή στο
βαθµό του ∆ιευθυντή.
Για την εφαρµογή των οριζοµένων στο άρθρο 82 του ν. 2683/1999 , το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο της παραγράφου 15 του άρθρου 3 αυτού του νόµου,
µε βάση τις καταστάσεις όλων των µονάδων του Πε.Σ.Υ., που συντάσσονται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 2683/1999, καταρτίζει ενιαίο πίνακα
προακτέων στο βαθµό του ∆ιευθυντή. Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται
στον ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθµό του ∆ιευθυντή προάγονται, κατά τη
σειρά της εγγραφής τους, στο βαθµό του ∆ιευθυντή και τοποθετούνται σε κενή
ή κενούµενη θέση ∆ιευθυντή της ∆ιοικητικής ή της Τεχνικής Υπηρεσίας ή της
∆ιεύθυνσης Πληροφορικής σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο του οικείου Πε.Σ.Υ.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή, σύµφωνα µε τους ενιαίους
πίνακες προακτέων, η πλήρωση κενών θέσεων ∆ιευθυντών της ∆ιοικητικής ή
Τεχνικής υπηρεσίας των νοσοκοµείων του Πε.Σ.Υ., λόγω έλλειψης
υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή στο
βαθµό του ∆ιευθυντή, µπορεί να ανατίθενται τα καθήκοντα της θέσης
∆ιευθυντή της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας ή της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης ή της
∆ιεύθυνσης Πληροφορικής σε υπάλληλο οποιασδήποτε µονάδας του Πε.Σ.Υ.,
του αµέσως κατώτερου βαθµού, µε την προϋπόθεση ότι ανήκει σε κλάδο, οι
υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, ότι
µπορεί να προΐστανται.
[Αρχή Τροποποίησης]
Οι Υποδιευθυντές ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία
της διοικητικής υπηρεσίας φέρουν βαθµό ∆ιευθυντή. Για την πλήρωση των
θέσεων ∆ιευθυντή και Υποδιευθυντή της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας, συντάσσεται
ενιαίος πίνακας προακτέων στο βαθµό του ∆ιευθυντή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου. Οι
υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στον ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθµό
του ∆ιευθυντή τοποθετούνται µε απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ.

σε κενή θέση ή κενούµενη θέση ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή της ∆ιοικητικής
Οικονοµικής Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο του Πε.Σ.Υ. – ΠΡΟΣΘ.
Ε∆ΑΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’
[Τέλος Τροποποίησης]
(Σηµείωση : Με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’
ορίζεται ότι : «Οι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της
παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως
τροποποιούνται και συµπληρώνονται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του παρόντος άρθρου, καταρτιζόµενοι ενιαίοι πίνακες προακτέων στο
βαθµό ∆ιευθυντή υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας που ασκείται από τον
Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.
2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄)»).
(Σηµείωση : Με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’
ορίζεται ότι : «Η πράξη προαγωγής στο βαθµό ∆ιευθυντή και η απόφαση
τοποθέτησης των περιλαµβανοµένων στους ενιαίους πίνακες προακτέων των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του
οικείου Πε.Σ.Υ.»).
(Βλ. επίσης και τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256
Α’).
Άρθρο 7
∆ιάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας
1. Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται ιατρός ∆ιευθυντής, προϊστάµενος
τµήµατος, εργαστηρίου ή µονάδας. Σε νοσοκοµεία που είναι εγκατεστηµένες
και πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες, ο ∆ιευθυντής Ιατρικής
Υπηρεσίας µπορεί να είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, που έχει
τη διεύθυνση κλινικής, εργαστηρίου ή µονάδας.
Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση υποβάλλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό
σηµείωµα µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη
δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης του ∆ιοικητή του νοσοκοµείου. Το
Επιστηµονικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου καταρτίζει πίνακα αξιολόγησης των
υποψηφίων µε κριτήρια την επιστηµονική επάρκεια, τις διοικητικές ικανότητες,
την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, τη συµπεριφορά προς τους
ασθενείς, το κύρος τους µεταξύ των συναδέλφων και το πνεύµα συνεργασίας
τους. Ο ∆ιοικητής υποβάλλει τον πίνακα, µαζί µε εισήγησή του, στο ∆.Σ. του
Πε.Σ.Υ.
Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. ορίζει έναν από τους τρεις πρώτους στον πίνακα ως
∆ιευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, µε τριετή θητεία, χωρίς να δεσµεύεται από τη
σειρά εγγραφής.
Εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των δέκα
(10) ηµερών, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας ορίζεται από το ∆.Σ. του
ΠΕ.Σ.Υ., µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή.
[Αρχή Τροποποίησης]
Εάν το Επιστηµονικό Συµβούλιο δεν υποβάλει τον πίνακα αξιολόγησης των
υποψηφίων στο ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, για τον ορισµό του ∆ιευθυντή της
Ιατρικής Υπηρεσίας εφαρµόζεται η ίδια όπως και στο προηγούµενο εδάφιο

διαδικασία. Τον ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, όταν ελλείπει, απουσιάζει
ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει ο ∆ιευθυντής τοµέα
της Ιατρικής Υπηρεσίας, που είναι αρχαιότερος ως ∆ιευθυντής τµήµατος σε
σύγκριση µε άλλους ∆ιευθυντές τοµέων – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 20 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
2. Ο ∆ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας έχει ως κύριο έργο την παρακολούθηση
της εύρυθµης λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας, της οποίας είναι και
διοικητικός προϊστάµενος. Στο πλαίσιο αυτό:
α) Συντονίζει το έργο των τοµέων και των τµηµάτων, όσον αφορά στις
παρεχόµενες υπηρεσίες.
β) Εισηγείται στο ∆ιοικητή του νοσοκοµείου το πρόγραµµα και το ωράριο
λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ύστερα από γνώµη των
∆ιευθυντών των τοµέων.
γ) Εισηγείται στο ∆ιοικητή το πρόγραµµα εφηµεριών των ιατρών και του
λοιπού προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκοµείου, έπειτα από
γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
δ) Εισηγείται στο ∆ιοικητή για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας στο
προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ε) Εισηγείται στο ∆ιοικητή το πρόγραµµα επισκεπτηρίου νοσηλευοµένων.
στ) Ελέγχει και εποπτεύει τις δραστηριότητες των τµηµάτων και µονάδων της
Ιατρικής Υπηρεσίας που δεν ανήκουν σε τοµέα.
ζ) Επιµελείται την τήρηση του πρωτοκόλλου της Ιατρικής Υπηρεσίας και των
ατοµικών φακέλων µε τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των ∆ιευθυντών
τοµέων, που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 2519/1997.
η) Επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων δυσλειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας
που προκύπτουν και δίνει τις απαραίτητες λύσεις µε γνώµονα την ιατρική
δεοντολογία και το συµφέρον του ασθενούς.
ι) Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προκύπτουν από την ιεραρχική του θέση,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ή όσες του αναθέτει ο ∆ιοικητής του
νοσοκοµείου.
3. Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του, ο ∆ιευθυντής της Ιατρικής
Υπηρεσίας µπορεί να ορίζει ως αναπληρωτή, στα ιατρικά του καθήκοντα,
έναν Αναπληρωτή ∆ιευθυντή ή έναν Επιµελητή Α΄.
4. Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τµήµατα και τοµείς, ο καθένας από
τους οποίους απαρτίζεται από τµήµατα µε συναφές επιστηµονικό αντικείµενο.
Οι βασικοί τοµείς είναι:
α) Παθολογικός
β) Χειρουργικός
γ) Εργαστηριακός
δ) Ψυχικής Υγείας.
Σε νοσοκοµεία µε δυναµικότητα πάνω από 400 κλίνες, είναι δυνατόν να
συνιστώνται περισσότεροι από ένας Παθολογικοί, Χειρουργικοί ή
Εργαστηριακοί τοµείς, καθώς και τοµείς Παιδιατρικός, Απεικόνισης,
Επείγουσας Ιατρικής, Εντατικής Ιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής ή άλλοι ειδικοί
τοµείς. Σε κάθε νοσοκοµείο λειτουργούν τµήµατα διατοµεακά µε ενιαία
διεύθυνση.
5. Κάθε τοµέας έχει ορισµένο αριθµό κλινών, που εξυπηρετούν αδιακρίτως
όλα τα τµήµατά του. Η δύναµη κάθε τοµέα δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 200
κλίνες.

Εφόσον η κτιριακή υποδοµή επιτρέπει τη χωροταξική αυτοτέλεια των κλινών
των τµηµάτων εντός του νοσοκοµείου, το Συµβούλιο ∆ιοίκησης µεριµνά και
αποφασίζει για την αυτοτέλεια αυτήν, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση του
∆ιευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη και
σύµφωνη µε τις σύγχρονες προδιαγραφές νοσηλεία και περίθαλψη των
ασθενών.
6. Σε κάθε τοµέα προΐσταται ο ∆ιευθυντής του τοµέα. Ως ∆ιευθυντής τοµέα
ορίζεται ιατρός ∆ιευθυντής, που προΐσταται τµήµατος, εργαστηρίου ή
µονάδας. Στα νοσοκοµεία όπου είναι εγκατεστηµένες πανεπιστηµιακές
κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες, ο ∆ιευθυντής του τοµέα µπορεί να είναι
Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, που έχει τη διεύθυνση κλινικής,
εργαστηρίου ή µονάδας.
Το Επιστηµονικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου καταρτίζει πίνακα αξιολόγησης
των ∆ιευθυντών των τµηµάτων κάθε τοµέα µε κριτήρια την επιστηµονική
επάρκεια, τις διοικητικές ικανότητες, την εκπαιδευτική και ερευνητική
δραστηριότητα, τη συµπεριφορά προς τους ασθενείς, το κύρος τους µεταξύ
των συναδέλφων και το πνεύµα συνεργασίας τους και τον υποβάλλει στο
∆ιοικητή του νοσοκοµείου. Ο ∆ιοικητής επιλέγει ελεύθερα έναν από τους τρεις
πρώτους, ως ∆ιευθυντή τοµέα, µε τριετή θητεία.
Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου επιτρέπεται να επιλέγεται ως
∆ιευθυντής τοµέα, αλλά κωλύεται να συµµετάσχει, ως µέλος του Συµβουλίου,
στην κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των ∆ιευθυντών των τµηµάτων των
τοµέων.
7. Ο ∆ιευθυντής του τοµέα είναι υπεύθυνος για το συντονισµό της λειτουργίας
των τµηµάτων. Ειδικότερα:
α) Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρµογή των εκπαιδευτικών, µετεκπαιδευτικών
και ερευνητικών προγραµµάτων του τοµέα σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
Επιστηµονικού Συµβουλίου.
β) Καταρτίζει και εισηγείται τον προϋπολογισµό του τοµέα, λαµβάνοντας
υπόψη τις προτάσεις των ∆ιευθυντών των τµηµάτων και παρακολουθεί την
εκτέλεσή του.
γ) Προτείνει στο ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας το πρόγραµµα τακτικών
και εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του
τοµέα.
δ) Αποφασίζει την κατανοµή των χειρουργικών τραπεζών µετά από γνώµη
της επιτροπής χειρουργείου.
ε) Αξιολογεί και συµµετέχει στη βαθµολόγηση του ιατρικού προσωπικού του
τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 2519/1997, καθώς και του λοιπού
προσωπικού του τοµέα που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.
Για την υποβοήθηση των ∆ιευθυντών των τοµέων και του ∆ιευθυντή της
Ιατρικής Υπηρεσίας στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, διατίθεται από τη
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού το απαραίτητο προσωπικό.
8. [Αρχή Τροποποίησης] Σε κάθε τµήµα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης
ειδικότητας, που κατέχει οργανική θέση µε βαθµό ∆ιευθυντή ή άλλος
επιστήµονας της Ιατρικής Υπηρεσίας µε βαθµό ∆ιευθυντή. Προκειµένου δε για
το Φαρµακευτικό Τµήµα, φαρµακοποιός που υπηρετεί στο τµήµα µε βαθµό
∆ιευθυντή. Σε περίπτωση που υπηρετούν δύο ή περισσότεροι ιατροί ή
φαρµακοποιοί διευθυντές σε οργανική θέση, ο προϊστάµενος ορίζεται µε
απόφαση του διοικητή µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή της Ιατρικής
Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταµένων, εκτός

ιατρών και φαρµακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2683/1999, όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασµό µε τις οικείες οργανικές διατάξεις –
ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΜΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ Ε∆ΑΦΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 21 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος
Τροποποίησης]
Κάθε τµήµα έχει επιστηµονική αυτοτέλεια. Επιστηµονικός υπεύθυνος του
τµήµατος είναι ο ∆ιευθυντής. Ο ∆ιευθυντής του τµήµατος, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, ορίζει ως αναπληρωτή του έναν Αναπληρωτή ∆ιευθυντή ή, αν δεν
υπάρχει, έναν Επιµελητή Α΄. Αν ο ∆ιευθυντής του τµήµατος ελλείπει και µέχρι
την κάλυψη της οργανικής θέσης, ο ∆ιοικητής, ύστερα από εισήγηση του
∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ορίζει προσωρινό προϊστάµενο του
τµήµατος.
9. Ο ∆ιευθυντής του τµήµατος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του
τµήµατος. Ειδικότερα:
α) Συντονίζει τη λειτουργία όλου του προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού,
παραϊατρικού και διοικητικού, που εργάζεται στο τµήµα του.
β) Προτείνει και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού του
τµήµατός του στα πλαίσια του προϋπολογισµού του τοµέα.
γ) Συντάσσει απολογισµό και ετήσια έκθεση πεπραγµένων του τµήµατός του.
δ) Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου του ιατρικού και του λοιπού προσωπικού
του τµήµατος, που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.
ε) Αξιολογεί, ως Α΄ βαθµολογητής, το ιατρικό προσωπικό του τµήµατος και το
λοιπό προσωπικό του τµήµατος, που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.
στ) Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρµογή των εκπαιδευτικών,
µετεκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων του τµήµατος.
10. Στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., που είναι εγκατεστηµένες πανεπιστηµιακές
κλινικές, εργαστήρια και µονάδες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13
του ν. 1397/ 1983, ο οικείος ∆ιευθυντής υποβάλλει υποχρεωτικά στο ∆ιοικητή
του νοσοκοµείου, µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος,
ονοµαστική κατάσταση όλου του πανεπιστηµιακού προσωπικού, που παρέχει
πάσης φύσεως έργο στην πανεπιστηµιακή κλινική, εργαστήριο ή µονάδα. Η
παραπάνω ονοµαστική κατάσταση υποβάλλεται, αναθεωρηµένη, σε κάθε
µεταβολή προσωπικού.
Άρθρο 8
∆ιάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
1. Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐσταται ο ∆ιευθυντής Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας. Ο ∆ιευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κάθε νοσοκοµείου
ορίζεται από το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., µετά από επιλογή του από το Νοσηλευτικό
Συµβούλιο, που λειτουργεί ως Υπηρεσιακό Συµβούλιο, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόµου αυτού.
2. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τοµείς, που ακολουθούν τη
διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας. Επικεφαλής των τοµέων είναι Τοµεάρχες,
που ορίζονται από το ∆ιοικητή του νοσοκοµείου µετά από επιλογή τους από
το Νοσηλευτικό Συµβούλιο του Πε.Σ.Υ., κατά τα οριζόµενα στη παράγραφο 8
του άρθρου 2 του νόµου αυτού.
3. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων των τοµέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, στο οποίο υπάγονται οι
υποψήφιοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2683/1999.

Άρθρο 9
Ολοήµερη λειτουργία νοσοκοµείων
1. Από 1.1.2002 επιτρέπεται στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µετά το τακτικό
ωράριο, η λειτουργία απογευµατινών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών
και θεραπευτικών πράξεων.
Στα απογευµατινά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. µπορούν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους:
α) οι ∆ιευθυντές ιατροί,
β) οι Αναπληρωτές ∆ιευθυντές ιατροί,
γ) οι Επιµελητές Α΄ ιατροί και
δ) οι πανεπιστηµιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε
πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες, που είναι εγκατεστηµένες
στο νοσοκοµείο. Σε νοσοκοµεία µε δυναµικότητα κάτω από 200 κλίνες
επιτρέπεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα απογευµατινά ιατρεία
όλοι οι ειδικευµένοι ιατροί, που υπηρετούν στα νοσοκοµεία αυτά.
2. Σε απογευµατινό ιατρείο µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
ιατροί, που διενεργούν τακτικό πρωινό ιατρείο τουλάχιστον µία φορά την
εβδοµάδα. Οι ιατροί που απασχολούνται σε απογευµατινό ιατρείο δεν
επιτρέπεται να είναι σε εφηµερία και ο αριθµός τους δεν µπορεί να υπερβαίνει
το µισό του ιατρικού προσωπικού κάθε τµήµατος.
Η απασχόληση κάθε ιατρού σε απογευµατινό ιατρείο δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις δύο (2) ηµέρες την εβδοµάδα.
Η απασχόληση των ιατρών του χειρουργικού τοµέα σε απογευµατινά
χειρουργεία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µία (1) ηµέρα την εβδοµάδα πλέον
των δύο (2) ηµερών άσκησης απογευµατινού ιατρείου.
Ο προγραµµατισµός των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που
διενεργούνται µετά το τακτικό ωράριο πραγµατοποιείται, µε επιµέλεια του
∆ιευθυντή του τοµέα, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται κατά απόλυτη
προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των αναγκών της εφηµερίας, των
νοσηλευόµενων ασθενών και των τακτικών πρωινών εξωτερικών ιατρείων. Η
επιστηµονική ευθύνη για την απογευµατινή λειτουργία κάθε τµήµατος,
εργαστηρίου ή µονάδας ανήκει στο ∆ιευθυντή του τµήµατος, του εργαστηρίου
ή της µονάδος.
Τα ωράρια απογευµατινής απασχόλησης, ο αριθµός των περιστατικών που
εξετάζονται ανά ηµέρα, καθώς και ο αριθµός των διαγνωστικών και
θεραπευτικών πράξεων ανά ηµέρα καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητή,
ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, ανάλογα µε τις ανάγκες και
τις πρακτικές δυνατότητες του νοσοκοµείου. Ο αριθµός των περιστατικών που
εξετάζονται από κάθε ιατρό ανά εβδοµάδα, καθώς και ο αριθµός των
διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, που διενεργεί κάθε ιατρός ανά
εβδοµάδα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθµό των αντίστοιχων
πράξεων, που διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό στο τακτικό ωράριο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πε.Σ.Υ. µπορεί µε απόφασή του να καθορίζει
γενικότερους όρους λειτουργίας των απογευµατινών ιατρείων, που ισχύουν
και για τα νοσοκοµεία που δεν ανήκουν στο Πε.Σ.Υ. αλλά συνδέονται
λειτουργικά µε αυτό.
3. Η αµοιβή για την επίσκεψη σε απογευµατινό ιατρείο καταβάλλεται
απευθείας στο νοσοκοµείο από τον εξεταζόµενο ασθενή.
Η αµοιβή για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, που διενεργούνται
κατά την απογευµατινή λειτουργία του νοσοκοµείου, καταβάλλονται στο

νοσοκοµείο µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά ρυθµίσεις και τιµολόγιο, είτε
από τον ασθενή είτε από τον ασφαλιστικό του φορέα. Αν ο ασθενής δεν είναι
ασφαλισµένος, καταβάλλει στο νοσοκοµείο αµοιβή για τις πράξεις αυτές µε
βάση το ισχύον κάθε φορά τιµολόγιο.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας
καθορίζεται το ύψος της αµοιβής, που καταβάλλεται για την επίσκεψη σε
απογευµατινό ιατρείο, καθώς και το ποσοστό που παρακρατείται από το
νοσοκοµείο και το ποσοστό που κατανέµεται στους ιατρούς και το λοιπό
προσωπικό που απασχολείται στην απογευµατινή λειτουργία των ιατρείων,
χειρουργείων και εργαστηρίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Η καταβαλλόµενη στο νοσοκοµείο αµοιβή, για επίσκεψη σε απογευµατινό
ιατρείο και για τις λοιπές ιατρικές πράξεις και επεµβάσεις, που διενεργούνται
κατά την απογευµατινή λειτουργία του νοσοκοµείου, κατατίθεται σε ειδικό
λογαριασµό του νοσοκοµείου, που συνιστάται µε την παρούσα διάταξη.
Η διοίκηση και διαχείριση του λογαριασµού γίνεται από τα όργανά του.
Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του λογαριασµού είναι:
α) Τριµελής Επιτροπή, που αποτελείται από το ∆ιοικητή, τον Προϊστάµενο της
Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Προϊστάµενο της ∆ιοικητικής Οικονοµικής
Υπηρεσίας το νοσοκοµείου,
β) Η Γραµµατεία του λογαριασµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρµοδιότητες των
οργάνων διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης, ο τίτλος, ο τρόπος ανάληψης και
διάθεσης των κονδυλίων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
λειτουργία του παραπάνω ειδικού λογαριασµού των νοσοκοµείων.
[Αρχή Τροποποίησης]
Επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων µεταξύ του οικείου Πε.Σ.Υ. και ιδιωτικών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δυνάµει των οποίων η αµοιβή για τις
διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που διενεργούνται κατά την
απογευµατινή λειτουργία σε ασφαλισµένους των ιδιωτικών επιχειρήσεων
καταβάλλεται από τις ίδιες, µε βάση αυξηµένο τιµολόγιο, που καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 24 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ256 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
Όταν η επίσκεψη σε απογευµατινό ιατρείο γίνεται σε πανεπιστηµιακό ιατρό,
ποσοστό 10% της εισπραττόµενης αµοιβής για επίσκεψη αποδίδεται στον
ειδικό λογαριασµό της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2530/ 1997. Το
ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που παρακρατείται από το νοσοκοµείο.
Πανεπιστηµιακοί ιατροί που υπηρετούν σε κλινική, εργαστήριο ή µονάδα
εγκατεστηµένη στα νοσοκοµεία:
α) Γ.Ν. «ΛΑΪΚΟ»,
β) Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,
γ) Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»,
δ) Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ»,
ε) Γ.Ν. Παίδων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»,
στ) Γ.Ν. Παίδων «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»,
ζ) Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,
η) Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»,
θ) ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και

ι) ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ επιτρέπεται, προσωρινά, να ασκούν απογευµατινό ιατρείο, µε
τους όρους των παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, σε χώρο εκτός του
νοσοκοµείου, που θα λειτουργεί, µε δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη, ως
τµήµα των απογευµατινών ιατρείων του νοσοκοµείου. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο χρόνος κατάργησης των
παραπάνω απογευµατινών ιατρείων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και
Πρόνοιας καθορίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις ο τρόπος είσπραξης από
τον ιατρό της αµοιβής για επίσκεψη και η διαδικασία απόδοσης των
οφειλόµενων ποσών στους ειδικούς λογαριασµούς του νοσοκοµείου και της
παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 και ρυθµίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι ποσοστό µέχρι 5% του ποσού που αναλογεί
στον ειδικό λογαριασµό του νοσοκοµείου παρακρατείται από τον ιατρό για τα
πάσης φύσεως έξοδα λειτουργίας του απογευµατινού ιατρείου - ΠΡΟΣΘ. ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 33 α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3027/02, ΦΕΚ-152 Α΄. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ
1-1-02 [Τέλος Τροποποίησης]
4. Από 1.1.2002 οι πανεπιστηµιακοί ιατροί, που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες που είναι
εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία που ανήκουν σε Α.Ε.Ι., µπορούν να ασκούν
απογευµατινό ιατρείο αποκλειστικά εντός του νοσοκοµείου, µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου αυτού.
Μέχρι τότε οι πανεπιστηµιακοί ιατροί που εργάζονται σε πανεπιστηµιακές
κλινικές, που είναι εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία είτε του Ε.Σ.Υ. είτε των
Α.Ε.Ι., µπορούν να ασκούν ιδιωτικό ιατρείο σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
5. Η παραβίαση των όρων λειτουργίας του απογευµατινού ιατρείου
συνεπάγεται την αναστολή άσκησης του απογευµατινού ιατρείου, από τον
παραβάτη ιατρό, για έξι (6) µήνες. Η αναστολή επιβάλλεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πε.Σ.Υ., µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή του
νοσοκοµείου και µετά έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις
του εντός δέκα (10) ηµερών. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται οριστικά το
δικαίωµα άσκησης απογευµατινού ιατρείου, από το συγκεκριµένο ιατρό, µε
την ίδια διαδικασία.
Το παράπτωµα αυτό λαµβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του
ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του Ε.Σ.Υ.
(Σηµείωση : Με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 2986/02, ΦΕΚ-24 Α’ ορίζεται
ότι : «Η αµοιβή των πανεπιστηµιακών ιατρών που ασκούν απογευµατινό
ιατρείο εντός του οικείου νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
του Ν.2889/2001, δεν υπόκειται στην παρακράτηση που ορίζεται στην
παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000»).
(Σηµείωση : Με την παρ. 34 του άρθρου 3 του Ν. 3027/02, ΦΕΚ-152 Α’
ορίζεται ότι : «την ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, όπως αυτή
καθορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 2889/2001, µπορούν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους και οι φυσικοί ιατρικής ακτινοφυσικοί, χηµικοί, κλινικοί χηµικοί,
βιοχηµικοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι και διαιτολόγοι»).

Άρθρο 10
Κέντρα Αριστείας
Ειδικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα ή κέντρα αναφοράς συγκεκριµένης ιατρικής
ειδικότητας ή υπηρεσίας υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1
έως 3 του άρθρου 19 του ν. 2519/1997, καθώς και µονάδες παροχής
υπηρεσιών υγείας που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε επίπεδο παροχής
υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας, σύµφωνα µε υψηλές διεθνείς
προδιαγραφές, έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διαδικασία
αξιολόγησης και να αναχθούν σε "Κέντρα Αριστείας".
Η αξιολόγηση, που επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, γίνεται
από επιτροπή εµπειρογνωµόνων διεθνούς κύρους, η οποία συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Η τήρηση των διεθνών και
υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας καθορίζει και τη διατήρηση της µονάδας
στο επίπεδο του "Κέντρου Αριστείας". Τα "Κέντρα Αριστείας" λαµβάνουν
ειδική επιχορήγηση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας
καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και το ύψος της
επιχορήγησης που λαµβάνουν τα "Κέντρα Αριστείας".
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Άρθρο 11
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
1. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η
λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκοµείου ή του κέντρου
υγείας ή η µε οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα
αποτελεί, εκτός από το παράπτωµα της παραγράφου 1 εδάφιο α΄ του άρθρου
77 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄), το πειθαρχικό αδίκηµα της
χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συµπεριφοράς του άρθρου
109 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 2683/1999 και συνεπάγεται την άµεση θέση του
παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 104 του ίδιου νόµου, µε απόφαση του ∆.Σ. του οικείου Πε.Σ.Υ., που
δεν απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολογία εκτός από τη διαπίστωση της
παράβασης, καθώς και την παραποµπή του υπαιτίου στο αρµόδιο πειθαρχικό
συµβούλιο µε το ερώτηµα της οριστικής παύσης.
2. Από 1.1.2002 οι πανεπιστηµιακοί ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες, που είναι
εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ ή σε νοσοκοµεία των Α.Ε.Ι,
απαγορεύεται να ασκούν ιδιωτικό ιατρείο.
[Αρχή Τροποποίησης]
3. Ο Πανεπιστηµιακός Ιατρός, που είναι τοποθετηµένος σε Πανεπιστηµιακή
Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα εγκατεστηµένη σε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. ή
των Πανεπιστηµίων, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη για την οποία
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2530/1997, αποµακρύνεται
αµέσως από το νοσοκοµείο µε απόφαση της συγκλήτου του οικείου
Πανεπιστηµίου, µε την οποία ανακαλείται η πράξη τοποθέτησής του. Η
σύγκλητος καλεί το µέλος ∆.Ε.Π. σε ακρόαση και αποφασίζει για την
αποµάκρυνσή του ή µη µε βάση τα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάζεται

από το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. ή τη διοίκηση του νοσοκοµείου ή το όργανο που
ενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση της συγκλήτου δεν αποκλείει περαιτέρω
έρευνα της υπόθεσης στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΑΡ. 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος Τροποποίησης]
4. Μετά τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού απαγορεύεται
στους πανεπιστηµιακούς ιατρούς που εργάζονται σε πανεπιστηµιακές
κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες, που είναι εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., η παροχή υπηρεσιών, µε οποιαδήποτε σχέση,
περιλαµβανοµένης και αυτής του συµβούλου, σε ιδιωτικές κλινικές ή σε
ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους
ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες
υγείας, καθώς και η εγκατάσταση ιδιωτικών ιατρείων ή ιατρικών µηχανηµάτων
εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων. Για τους πανεπιστηµιακούς ιατρούς
του εργαστηριακού τοµέα, που δεν έχουν ιδιωτικό εργαστήριο, αλλά
διατηρούν, µόνο, εργαστήριο εντός ιδιωτικών φορέων, η απαγόρευση του
προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2002.
Η παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά για τον πανεπιστηµιακό ιατρό το
πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς
και για την ιδιωτική επιχείρηση συνεπάγεται την επιβολή, µε απόφαση του
οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, χρηµατικής ποινής ύψους είκοσι
πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών και σε περίπτωση υποτροπής την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας του φορέα από τον αρµόδιο νοµάρχη.
[Αρχή Τροποποίησης]
Ο Πανεπιστηµιακός Ιατρός, που είναι τοποθετηµένος σε Πανεπιστηµιακή
Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα εγκατεστηµένη σε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. ή
των Πανεπιστηµίων, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις αυτής της παραγράφου,
ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη για την οποία εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2530/1997, αποµακρύνεται αµέσως από το
νοσοκοµείο µε απόφαση της συγκλήτου του οικείου Πανεπιστηµίου, µε την
οποία ανακαλείται η πράξη τοποθέτησής του. Η σύγκλητος καλεί το µέλος
∆.Ε.Π. σε ακρόαση και αποφασίζει για την αποµάκρυνσή του ή µη µε βάση τα
στοιχεία του φακέλου που διαβιβάζεται από το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. ή τη
διοίκηση του νοσοκοµείου ή το όργανο που ενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση
της συγκλήτου δεν αποκλείει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης στα πλαίσια
της πειθαρχικής διαδικασίας – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α [Τέλος
Τροποποίησης]
(Με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ ορίζεται ότι :
«Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 επιβάλλονται και σε
βάρος των ιδιωτικών κλινικών ή ιδιωτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών
εργαστηρίων και γενικότερα σε βάρος των κάθε είδους ιδιωτικών
επιχειρήσεων που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, οι
οποίες αποδέχονται την παροχή υπηρεσιών µε οποιαδήποτε σχέση,
περιλαµβανοµένης και αυτής του συµβούλου, από ιατρούς του Ε.Σ.Υ.»).
(Με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται ότι :
«Ως Πανεπιστηµιακά θεωρούνται οι κλινικές, µονάδες και τα εργαστήρια που

έχουν εκπαιδευτικούς, µετεκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και
δραστηριότητες και πλαισιώνονται από πανεπιστηµιακό ιατρικό προσωπικό,
τα οποία έχουν εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Α.Ε. και µόνο εφόσον το Πανεπιστήµιο Αθηνών συνεχίζει να κατέχει
τουλάχιστον το 90% του µετοχικού του κεφαλαίου και διορίζει αποκλειστικά
αυτό τη διοίκησή του και λειτουργούν σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές
που ισχύουν για τις πανεπιστηµιακές µονάδες και εργαστήρια»).
[Αρχή Τροποποίησης]
5. Οι ιατροί που προσλαµβάνονται για πρώτη φορά σε θέση Επιµελητών Α΄,
Β΄ και Γ΄ διορίζονται µε πενταετή θητεία. Στο τέλος της πενταετίας η θέση
επαναπροκηρύσσεται και εφόσον επιλεγεί ο ίδιος ιατρός διορίζεται ως
µόνιµος. Οι ιατροί που επιλέγονται δύο φορές για κατάληψη θέσης στο Ε.Σ.Υ.
µονιµοποιούνται αυτοδίκαια στο βαθµό που κατέχουν µετά τη συµπλήρωση
υπηρεσίας πέντε ετών. Για τη συµπλήρωση της πενταετίας λαµβάνεται υπόψη
και ο χρόνος υπηρεσίας ιατρών που διορίστηκαν σε οργανική θέση του
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχασαν ή χάνουν τη θέση τους µε την έκδοση
απόφασης των επιτροπών εκδίκασης εκκρεµών ενστάσεων της παραγράφου
12 του άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) ή µε την έκδοση δικαστικής
απόφασης. Οι ιατροί που προσλαµβάνονται σε θέσεις διευθυντών διορίζονται
µε πενταετή θητεία, στο τέλος της οποίας ο ιατρός αξιολογείται από το
Συµβούλιο Αξιολόγησης ∆ιευθυντών και εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική ο
ιατρός µονιµοποιείται. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν και για
τους ιατρούς που διορίστηκαν σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη
δηµοσίευση αυτού του νόµου. Για τους Επιµελητές Α΄ που διορίστηκαν για
πρώτη φορά στο Ε.Σ.Υ. µε τις διατάξεις του Ν. 2519/1997 εξακολουθεί να
ισχύει το εδάφιο 7 της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001. Μετά τη
µονιµοποίηση των παραπάνω ιατρών ισχύουν για την εξέλιξή τους οι
διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2519/1997.
Η προϋπηρεσία ειδικευµένου ιατρού, σε υπηρεσίες του κρατικού συστήµατος
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογίζεται για την εξέλιξη του
ιατρού ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ. – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
6. Η διαδικασία επαναπροκήρυξης της θέσης αρχίζει ένα (1) έτος πριν τη λήξη
της πενταετούς θητείας του ιατρού και η διαδικασία επιλογής πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη της θητείας αυτής. Σε περίπτωση που η
διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, έως τη λήξη της θητείας, ο ιατρός παραµένει
στη θέση του µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης.
Εφόσον ο ίδιος ιατρός επιλεγεί και πάλι για την κατάληψη της θέσης, ο
διορισµός του γίνεται αναδροµικά από τη λήξη της προηγούµενης θητείας του
– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3204/03,
ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
7. Για όσους υπηρετούν, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, ως
Επιµελητές Γ΄, Β΄ και Α΄ και ∆ιευθυντές, µε θητεία, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η τετραετής θητεία των Επιµελητών Γ΄ και Β΄, της παραγράφου 2 του
άρθρου 70 του ν. 2071/1992, µετατρέπεται σε πενταετή και εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 5.
β) Η τριετής θητεία των Επιµελητών Α΄ και των ∆ιευθυντών της παραγράφου
2 β του άρθρου 34 του ν. 2519/ 1997 µετατρέπεται σε πενταετή. Στο τέλος της

πενταετούς θητείας οι ιατροί αυτοί κρίνονται για µονιµοποίηση. Οι Επιµελητές
Α΄ κρίνονται από τα Συµβούλια Αξιολόγησης της παραγράφου 14 και οι
∆ιευθυντές από τα Συµβούλια Αξιολόγησης ∆ιευθυντών Ε.Σ.Υ. της
παραγράφου 11.
γ) Θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., στις οποίες τοποθετήθηκαν µόνιµοι αγροτικοί ιατροί
χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στη συνέχεια ειδικεύτηκαν, κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄), µετατρέπονται
σε θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, µε βαθµό Επιµελητή Α΄ αν κατά τη
δηµοσίευση αυτού του νόµου οι ενδιαφερόµενοι έχουν συµπληρώσει στην
ειδικότητα τουλάχιστον επτά (7) έτη και µε βαθµό Επιµελητή Β΄ αν κατέχουν
την ειδικότητα για µικρότερο των επτά (7) ετών χρονικό διάστηµα. Η
µετατροπή γίνεται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, µε την οποία οι θέσεις µπορεί να
µεταφέρονται και να προστίθενται στον οργανισµό οποιουδήποτε
Νοσοκοµείου ή κέντρου υγείας του οικείου Πε.Σ.Υ. Ο χρόνος της µόνιµης, µε
την ειδικότητα, προϋπηρεσίας προσµετράται σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος
που διανύθηκε στο βαθµό της νέας θέσης.
[Αρχή Τροποποίησης]
Στην ανωτέρω ρύθµιση υπάγονται και ιατροί που απέκτησαν ειδικότητα πριν
το διορισµό τους σε θέσεις µόνιµων αγροτικών ιατρών και εξακολουθούν να
κατέχουν τις θέσεις αυτές κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου – ΠΡΟΣΘ.
Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
δ. Μόνιµοι ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που επιλέγονται για να διοριστούν
σε άλλη κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου, που προκηρύχθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 5, διατηρούν τη µονιµότητά τους - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. δ
ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296
Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται ότι : «Η
πλήρωση θέσης κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. νοσοκοµείου ή
κέντρου υγείας άγονης και προβληµατικής περιοχής Α΄ και Β΄ κατηγορίας,
από την οποία παραιτείται ο ιατρός που την κατέχει σε διάστηµα µικρότερο
των έξι (6) µηνών από το διορισµό του, δεν γίνεται µε νέα προκήρυξη αλλά µε
διορισµό κατά τη σειρά του αξιολογικού πίνακα»).
[Αρχή Τροποποίησης]
8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συγκροτούνται Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης των
Επιµελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ., ανά ειδικότητα, ως ακολούθως :
α) Πρώτο Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρµόδιο για
την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Α΄ και Β΄ Αττικής, µε έδρα του την έδρα
του Α΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής,
β) ∆εύτερο Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρµόδιο για
την περιοχή ευθύνης του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής, των Πε.Σ.Υ.Π. Α΄ και Β΄ Νοτίου
Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης, µε έδρα του την έδρα
του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής,
γ) Τρίτο Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρµόδιο για την
περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Α΄ και Β΄ Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα του την έδρα του Α΄
Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας,
δ) Τέταρτο Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρµόδιο για
την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων µε έδρα του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. ∆υτικής
Ελλάδας και
ε) Πέµπτο Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρµόδιο για
την περιοχή ευθύνης των Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα
του την έδρα του Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας.
Η θητεία των εισηγητών και των µελών των Περιφερειακών Συµβουλίων
Επιλογής και Αξιολόγησης είναι διετής.
Α. Τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιµελητών Α΄ και
Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) Τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση,
ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του
ίδιου Νοσοκοµείου. Όταν πρόκειται για ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο
∆ιοικητής του Νοσοκοµείου µε το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο
Υγείας, µε αναπληρωτή του τον ∆ιευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του
Κέντρου Υγείας. Αν δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας µε
Νοσοκοµείο, προεδρεύει ο ∆ιευθυντής του Κέντρου Υγείας, µε αναπληρωτή
του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.
β) ∆ύο ∆ιευθυντές ή Αναπληρωτές ∆ιευθυντές ή Επιµελητές Α΄ Ιατρούς
Ε.Σ.Υ., µε τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς µε αυτή για την
οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κε.Σ.Υ..
γ) Έναν ∆ιευθυντή ή Αναπληρωτή ∆ιευθυντή ή Επιµελητή Α΄ Ιατρό Ε.Σ.Υ., µε
τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς µε αυτή για την οποία γίνεται η
κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Π.Ι.Σ..
δ) τον ∆ιευθυντή του οικείου Τµήµατος ή Κλινικής, µε το νόµιµο αναπληρωτή
του.
Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µετά από σχετική πρόταση του Κε.Σ.Υ., δύο ∆ιευθυντές ή Αναπληρωτές
∆ιευθυντές ή Επιµελητές Α΄ Ιατροί Ε.Σ.Υ., µε τους αναπληρωτές τους, της
ίδιας ή συναφούς µε αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας. Οι
εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα
ψήφου, για την παροχή διευκρινίσεων.
Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως µέλη των Περιφερειακών
Συµβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιµελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ.,
εκτός του ∆ιοικητή µε τον αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι.
Τα µέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ των Περιφερειακών Συµβουλίων
προτείνονται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την αποστολή σχετικής
πρόσκλησης στον αρµόδιο φορέα. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει
εµπρόθεσµα το µέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιµελητών
Α΄ και Β΄ Ιατρών Ε.Σ.Υ. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής,
εφαρµόζεται για την επιλογή η υπουργική απόφαση ∆Υ 13α/οικ.
39832/4.12.1997 "Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης
υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ." (ΦΕΚ 1088 Β΄/9.12.1997)
και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση Υ10α/οικ. ΓΠ 19940/

17.10.2001 "Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ." (ΦΕΚ
1440/22.10.2001).
Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Επιµελητή Α΄ και Β΄, για την οποία µπορούν
να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσότερων της µίας ειδικοτήτων, αρµόδιο
Συµβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συµβούλιο της πρώτης, κατά τη
σειρά που ορίζεται στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου, ειδικότητας. Για την
κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιµατολογίας,
Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και
Παιδοαλλεργιολογίας αρµόδιο είναι το Συµβούλιο της Παιδιατρικής
ειδικότητας.
Όταν πρόκειται για επιλογή Επιµελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών / Οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ. Νοσοκοµείων ή Κέντρων Υγείας τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά
ή στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο ∆ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή
του Κέντρου Υγείας, το µέλος της περίπτωσης α΄, µε τον αναπληρωτή του,
ορίζεται από άλλο Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Πε.Σ.Υ.Π. µε
απόφαση του Προέδρου του.
Β. Τα ανωτέρω Συµβούλια είναι αρµόδια και για την κρίση των Επιµελητών Γ΄
Ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού –
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 3293/04,
ΦΕΚ-231 Α . ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ
Ν. 3252/04, ΤΗΝ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3106/03 ΚΑΙ ΤΑ
Ε∆ΑΦΙΑ 1 ΚΑΙ 4Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3172/03 , ΦΕΚ-197
Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
9. Τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης λειτουργούν
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 37 του Ν.
2519/1997 για τη λειτουργία των Συµβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού
και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) –
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43
ΤΟΥ Ν. 3252/04, ΦΕΚ-132 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, µετά από εισήγηση του
ΚΕ.Σ.Υ., καταρτίζεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κατάλογος Εθνικών
Κριτών, ανά ειδικότητα, συµπεριλαµβανοµένης της Οδοντιατρικής, µε σκοπό
τη στελέχωση των Συµβουλίων Επιλογής και των Συµβουλίων Αξιολόγησης
∆ιευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ο κατάλογος περιλαµβάνει:
α) ∆ιευθυντές τµηµάτων ή µονάδων του Ε.Σ.Υ. ή Έλληνες ∆ιευθυντές κλινικών
ή µονάδων νοσοκοµείων της αλλοδαπής.
β) Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ιατρικών σχολών.
Ο αριθµός των περιλαµβανοµένων στον κατάλογο, ανά κατηγορία, πρέπει να
είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθµό των µελών µε τα οποία
συµµετέχει κάθε κατηγορία στα συµβούλια επιλογής και αξιολόγησης. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται η διαδικασία και
τα κριτήρια επιλογής των ιατρών που καταχωρούνται στον κατάλογο και
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου αυτής.
Ο κατάλογος ανασυντάσσεται κάθε τρία (3) χρόνια. Η επιλογή των µελών για
τη στελέχωση των Συµβουλίων Επιλογής και των Συµβουλίων Αξιολόγησης

γίνεται µε χωριστή κλήρωση, σε δηµόσια συνεδρίαση, από τριµελή επιτροπή,
η οποία αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., µε αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ.,
β) ένα µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας του ΚΕ.Σ.Υ. µε αναπληρωτή ένα
άλλο µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας, που ορίζονται από τον Πρόεδρο
του ΚΕ.Σ.Υ. και
γ) έναν Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, µε
αναπληρωτή του ∆ιευθυντή του ίδιου υπουργείου, που ορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 3252/04, ΦΕΚ-132 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
11. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κάθε
ειδικότητα, Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης ∆ιευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Η θητεία των εισηγητών και των µελών των Συµβουλίων Επιλογής και
Αξιολόγησης ∆ιευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι διετής.
Τα Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης αποτελούνται από:
α) Τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση,
ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του
ίδιου Νοσοκοµείου. Όταν πρόκειται για ∆ιευθυντή Ιατρό Κέντρου Υγείας,
προεδρεύει ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου µε το οποίο συνδέεται λειτουργικά
το Κέντρο Υγείας, µε αναπληρωτή του τον ∆ιευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό
του Κέντρου Υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του
Κέντρου Υγείας µε Νοσοκοµείο, προεδρεύει ο ∆ιευθυντής του Κέντρου Υγείας,
µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.
β) ∆ύο (2) ∆ιευθυντές Ιατρούς Ε.Σ.Υ. µε τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή
συναφούς µε αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι
προτείνονται από το Κε.Σ.Υ.
γ) Έναν (1) ∆ιευθυντή Ιατρό Ε.Σ.Υ., µε τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή
συναφούς µε αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος
προτείνεται από τον Π.Ι.Σ.
δ) Έναν (1) Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικού Τµήµατος
Πανεπιστηµιακής Σχολής της Επικράτειας, µε τον αναπληρωτή του, της ίδιας
ή συναφούς µε αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, που
προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.
Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µετά από σχετική πρόταση του Κε.Σ.Υ., δύο (2) ∆ιευθυντές Ιατροί Ε.Σ.Υ., µε
τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς µε αυτή για την οποία γίνεται η
κρίση ειδικότητας. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως µέλη των Συµβουλίων Επιλογής
και Αξιολόγησης ∆ιευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ., εκτός του ∆ιοικητή και του
αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι.
Τα µέλη των Συµβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης ∆ιευθυντών Ιατρών
Ε.Σ.Υ., εκτός του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για θέση του οποίου γίνεται η
κρίση και του αναπληρωτή του, προτείνονται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από
την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον αρµόδιο φορέα. Εάν κάποιος
φορέας δεν προτείνει εµπρόθεσµα το µέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να
συγκροτούνται περισσότερα του ενός Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης
για την ίδια ειδικότητα.
Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις ∆ιευθυντών
Ιατρών Ε.Σ.Υ. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής
εφαρµόζονται για την επιλογή η υπουργική απόφαση αριθµ. ∆Υ 13α/ οικ.
39832/4.12.1997 "Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης
υποψηφίων για θέσεις του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ." (ΦΕΚ 1088 Β΄/9.12.1997)
και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση αριθµ. Υ10α/οικ. ΓΠ 19940/
17.10.2001 "Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ." (ΦΕΚ 1440
Β΄/22.10.2001).
Ως τόπος των συνεδριάσεων ορίζεται η Αθήνα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχουν την αναγκαία διοικητική και
γραµµατειακή υποστήριξη για τη λειτουργία των Συµβουλίων Επιλογής και
Αξιολόγησης.
Όταν πρόκειται για κρίση θέσης ∆ιευθυντών, για την οποία µπορούν να είναι
υποψήφιοι ιατροί περισσοτέρων της µίας ειδικοτήτων, αρµόδιο Συµβούλιο
Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συµβούλιο της πρώτης, κατά τη σειρά που
ορίζεται στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου, ειδικότητας. Για την κρίση θέσης
Παιδοκαρδιολογίας,
Παιδονευρολογίας,
Παιδοαιµατολογίας,
Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και
Παιδοαλλεργιολογίας αρµόδιο είναι το Συµβούλιο της Παιδιατρικής
Ειδικότητας.
Όταν πρόκειται για επιλογή ∆ιευθυντών Ιατρών / Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
Νοσοκοµείων ή Κέντρων Υγείας, τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά ή στα
οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο ∆ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή του
Κέντρου Υγείας, το µέλος της περίπτωσης α΄, µε τον αναπληρωτή του,
ορίζεται από άλλο Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Πε.ΣΥ.Π. µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.
3252/04, ΦΕΚ-132 Α’ . ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. ∆4β ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’[ [Τέλος Τροποποίησης]
12. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις θέσεις ∆ιευθυντών Ε.Σ.Υ.
υποβάλλονται στο νοσοκοµείο, το οποίο έχει προκηρύξει τη θέση. Το
νοσοκοµείο διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στη γραµµατεία του Συµβουλίου
Επιλογής ∆ιευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ., η οποία τα παραδίδει στους εισηγητές.
[Αρχή Τροποποίησης] Κάθε εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει την εισήγησή
του στη Γραµµατεία του αρµόδιου συµβουλίου µέσα σε 30 εργάσιµες ηµέρες,
από τότε που παρέλαβε τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων
– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Αντίγραφα των εισηγήσεων αποστέλλονται σε όλους τους υποψηφίους, οι
οποίοι µπορούν να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους σε προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών. Οι εισηγητές υποχρεούνται, µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες, να απαντήσουν εγγράφως και τεκµηριωµένα στις αντιρρήσεις των
υποψηφίων και η απάντησή τους υποβάλλεται, µαζί µε τις εισηγήσεις, στο
Συµβούλιο. Το Συµβούλιο συγκαλείται, εξετάζει τις αντιρρήσεις που έχουν
υποβληθεί και τις απόψεις των εισηγητών και τις καταχωρεί στο πρακτικό
κρίσης. Το Συµβούλιο συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων πλήρως

αιτιολογηµένο, τον οποίο αποστέλλει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το
Συµβούλιο υποχρεούται να ολοκληρώσει την κρίση εντός ενός (1) µήνα από
την υποβολή των απαντήσεων των εισηγητών επί των αντιρρήσεων των
υποψηφίων. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας εξετάζει µόνο τη νοµιµότητα
της διαδικασίας και εφόσον διαπιστώσει παράβαση των σχετικών διατάξεων,
µπορεί να αναπέµψει την απόφαση στο Συµβούλιο, µέσα σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την παραλαβή του αξιολογικού πίνακα.
[Αρχή Τροποποίησης]
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. να παρατείνει
τις προθεσµίες για την υποβολή των εισηγήσεων µέχρι 15 εργάσιµες ηµέρες –
ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 12 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5α ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
Τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής των Επιµελητών ιατρών Ε.Σ.Υ. και τα
Συµβούλια Επιλογής ∆ιευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και τα αντίστοιχα
Συµβούλια Αξιολόγησης, επιτρέπεται να λειτουργούν και αν κάποια από τα
µέλη τους εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν
την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις τους,
τα λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Εάν απολείπεται ένας
από τους εισηγητές, καθώς και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί
εµπρόθεσµα µόνο µία εισήγηση, η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη µοναδική
εισήγηση. Εάν απολείπονται αµφότερα τα µέλη, που έχουν ορισθεί ως
εισηγητές, καθώς και στην περίπτωση που αµφότερες οι εισηγήσεις δεν
κατατίθενται εµπρόθεσµα ή για οποιονδήποτε λόγο, παρέρχεται τετράµηνο
από την παραλαβή του φακέλου από το Συµβούλιο χωρίς να εκδοθεί
απόφαση, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζει ως εισηγητή τον εαυτό του και
συγκαλεί το Συµβούλιο, µέσα σε είκοσι ηµέρες, σε τελική συνεδρίαση για την
ολοκλήρωση της κρίσης – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 12 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
5β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
13. Οι υπηρετούντες, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µόνιµοι
∆ιευθυντές αξιολογούνται ανά πενταετία από τα Συµβούλια Αξιολόγησης
∆ιευθυντών Ε.Σ.Υ. Η αξιολόγηση αρχίζει από τους αρχαιότερους
υπηρετούντες ∆ιευθυντές. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής.
Με απόφαση του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητή του
οικείου νοσοκοµείου, µπορεί να παραπέµπεται για αξιολόγηση, χωρίς την
τήρηση του κριτηρίου της αρχαιότητας, ιατρός ∆ιευθυντής που έχει
αξιολογηθεί αρνητικά επί τρία (3) συνεχόµενα έτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 36 του ν. 2519/1997, ή ιατρός ∆ιευθυντής, ο οποίος µε την εν
γένει συµπεριφορά του παραβιάζει τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και
δεοντολογίας.
Το Συµβούλιο Αξιολόγησης βαθµολογεί τους κρινόµενους µε Α , Β ή Γ. Με Α
βαθµολογείται εκείνος που κρίνεται επαρκής και ικανός για την εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων και καθηκόντων της συγκεκριµένης θέσης.
Με Β βαθµολογείται εκείνος που κατ' αρχήν κρίνεται επαρκής, αλλά χρειάζεται
να βελτιωθεί σε συγκεκριµένα σηµεία. Τα σηµεία αυτά, καθώς και η διαδικασία
βελτίωσης του κρινόµενου, µέσα από διαδικασίες συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης, του υποδεικνύονται από το Συµβούλιο. Σε αυτήν την περίπτωση
η αξιολόγηση επαναλαµβάνεται µετά τριετία. Αν µετά την τριετία κριθεί ότι δεν

έχει βελτιωθεί, τοποθετείται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
σε προσωρινή προσωποπαγή οµοιόβαθµη θέση, που συνιστάται µε την ίδια
απόφαση σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο ή αποκεντρωµένη µονάδα του οικείου
Πε.Σ.Υ., ανάλογα µε την ειδικότητά του και τις συνολικές ανάγκες παροχής
υπηρεσιών υγείας του Πε.Σ.Υ. και η θέση του επαναπροκηρύσσεται.
Με Γ βαθµολογείται εκείνος που κρίνεται ανεπαρκής και ακατάλληλος για τη
θέση που κατέχει. Στην περίπτωση αυτήν η θέση επαναπροκηρύσσεται και ο
ιατρός τοποθετείται σε προσωρινή προσωποπαγή θέση, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο ή µετατάσσεται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε Ν.Π.∆.∆. ή
Ο.Τ.Α. ή δηµόσια υπηρεσία.
(Με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 43 του Ν. 3252/04, ΦΕΚ-132 Α’ ορίζεται
ότι : «6. Οι υπηρετούντες, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µόνιµοι
Επιµελητές Α΄, εφόσον συµπληρώνουν πενταετή υπηρεσία στον ίδιο βαθµό,
χωρίς να έχουν εν τω µεταξύ κριθεί για κατάληψη οµοιόβαθµης θέσης,
αξιολογούνται, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 13
του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001, από τα Συµβούλια Αξιολόγησης
Επιµελητών Α΄ του παρόντος νόµου. Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες
προϋποθέσεις αξιολογούνται από τα αντίστοιχα Συµβούλια Αξιολόγησης
Επιµελητών και όσοι Επιµελητές Ιατροί µονιµοποιηθούν µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου. Τα αντίστοιχα Συµβούλια Αξιολόγησης Επιµελητών του
παρόντος νόµου είναι αρµόδια και για τα θέµατα εξέλιξης των ιατρών Ε.Σ.Υ.,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2519/1997.
7. Οι διαδικασίες Επιλογής και Αξιολόγησης Επιµελητών Α΄ και Β΄ Ιατρών
Ε.Σ.Υ. και ∆ιευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. που εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, παραπέµπονται στα Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Στις περιπτώσεις αυτές η κρίση ή
αξιολόγηση γίνεται εξ αρχής, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται»).
[Αρχή Τροποποίησης]
14. Οι υπηρετούντες, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µόνιµοι
Επιµελητές Α΄, εφόσον συµπληρώνουν πενταετή υπηρεσία στον ίδιο βαθµό,
χωρίς να έχουν εν τω µεταξύ κριθεί για κατάληψη οµοιόβαθµης θέσης
αξιολογούνται, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 13
του άρθρου αυτού, από Συµβούλια Αξιολόγησης που συγκροτούνται ανά
Πε.Σ.Υ. από:
[Αρχή Τροποποίησης]
α) Τον ∆ιοικητή του νοσοκοµείου, ως Πρόεδρο, ή τον Αναπληρωτή Γενικό
∆ιευθυντή του Πε.Σ.Υ.Π., όταν πρόκειται για κέντρα υγείας. Σε περίπτωση
έλλειψης Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή, απουσίας ή κωλύµατος αυτού, τα
καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. ∆2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
β) Το ∆ιευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκοµείου, που είναι και εισηγητής
ή τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Πε.Σ.Υ., όταν πρόκειται
για ιατρούς των Κέντρων Υγείας.
[Αρχή Τροποποίησης]
γ) τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Πε.Σ.Υ.Π. µε
αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του

νοσοκοµείου – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
δ) Έναν ∆ιευθυντή και έναν Αναπληρωτή ∆ιευθυντή της ίδιας ή συναφούς
ειδικότητας από νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας της Περιφέρειας του Πε.Σ.Υ.Π.,
που προτείνονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ΚΕ.Σ.Υ. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν, επιτρέπεται να ορίζονται ως µέλη ένας
∆ιευθυντής και ένας Αναπληρωτής ∆ιευθυντής της ίδιας ή συναφούς
ειδικότητας από νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας άλλου Πε.Σ.Υ.Π., που
προτείνονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από το ΚΕ.Σ.Υ. – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΕΡ. δ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. ∆3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’
[Τέλος Τροποποίησης]
Η συγκρότηση του Συµβουλίου γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του
ΠΕ.Σ.Υ.
Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις αξιολογούνται και όσοι
Επιµελητές ιατροί µονιµοποιη-θούν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
[Αρχή Τροποποίησης]
Τα συµβούλια αξιολόγησης αυτής της παραγράφου είναι αρµόδια και για τα
θέµατα εξέλιξης των ιατρών Ε.Σ.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.
2519/1997. Τα συµβούλια της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 2519/1997
καταργούνται – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.
3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 14
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 3252/04, ΦΕΚ132 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
15. Σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ., µε βαθµό ∆ιευθυντή, µπορεί να απονέµεται ο τίτλος
του Κλινικού Καθηγητή του Ε.Σ.Υ.
Τα προσόντα για την απονοµή του τίτλου του Κλινικού Καθηγητή του Ε.Σ.Υ.
είναι ανάλογα εκείνων που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Καθηγητή
Πανεπιστηµίου.
Ο τίτλος του Κλινικού Καθηγητή του Ε.Σ.Υ. αφαιρείται, εάν κατά την ανά
πενταετία αξιολόγηση, ο ∆ιευθυντής κριθεί αρνητικά για τη διατήρηση της
θέσης ∆ιευθυντή του τµήµατός του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται το εκλεκτορικό σώµα, το οποίο συγκροτείται
από Καθηγητές των ιατρικών τµηµάτων των Α.Ε.Ι, ο τύπος του τίτλου, ο
φορέας που τον απονέµει, τα ειδικότερα κριτήρια, και ρυθµίζεται η διαδικασία
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
16. Με απόφαση του Προέδρου κάθε Πε.Σ.Υ., ύστερα από γνώµη του
Επιστηµονικού Συµβουλίου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης όλων των ιατρών, οδοντιάτρων και λοιπών
επιστηµόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας, που υπηρετούν στις µονάδες του
Πε.Σ.Υ., καθώς και ο χρόνος πρακτικής άσκησης αυτών σε πιστοποιηµένους
φορείς και κλινικές του Ε.Σ.Υ., που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας. Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και η επιτυχής πρακτική
άσκηση συνεκτιµώνται σε κάθε κρίση ή αξιολόγηση του παραπάνω
προσωπικού.
17. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε Πε.Σ.Υ., µετά από
εισήγηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µπορεί να οργανώνονται κοινά
εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους ιατρούς και το λοιπό επιστηµονικό και

νοσηλευτικό προσωπικό, που υπηρετεί στα νοσοκοµεία, στα κέντρα υγείας
και στα περιφερειακά ιατρεία του Πε.Σ.Υ.
18. Η εκπαιδευτική άδεια για συµµετοχή σε συνέδρια στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό χορηγείται στο επιστηµονικό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας,
µε την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος θα έχει ανακοίνωση ή ενεργό
συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις, συζητήσεις ή διαλέξεις.
Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για την
παρακολούθηση παγκόσµιων ή πανευρωπαϊκών συνεδρίων ή συνεδρίων
ιδιαίτερου επιστηµονικού ενδιαφέροντος, µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή
του οικείου τοµέα και απόφαση του ∆ιοικητή του νοσοκοµείου, που εκδίδεται
µε την προϋπόθεση ότι ο λειτουργός ή υπάλληλος γνωρίζει άριστα τη γλώσσα
που χρησιµοποιείται στο συνέδριο και ότι ο συνολικός αριθµός του
προσωπικού που απουσιάζει σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια δεν υπερβαίνει το
50% των υπηρετούντων στο τµήµα του αιτούντος και δεν διαταράσσεται κατά
τα λοιπά η εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας.
Απαγορεύεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστηµονικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του Ε.Σ.Υ., καθώς και σε πανεπιστηµιακούς ιατρούς, που
εργάζονται σε κλινικές εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι.,
να συµµετέχουν σε συνέδρια ή σεµινάρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που
οργανώνονται από φαρµακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού για την προβολή των προϊόντων τους.
[Αρχή Τροποποίησης]
19. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 55
παρ. 2 του ν. 2683/1999 χορηγούνται στο προσωπικό των νοσοκοµείων από
το διευθυντή του τµήµατος ή το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας –
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 19 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 22 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α. ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 19 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’
[Τέλος
Τροποποίησης]
20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ν. 2519/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του
ν. 1397/1983 Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από:
α) έναν (1) 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) έναν (1) Πρόεδρο Πε.Σ.Υ., µε αναπληρωτή Πρόεδρο άλλου Πε.Σ.Υ., που
ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας,
γ) τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. µε αναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο του
ΚΕ.Σ.Υ.,
δ) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου
Συµβουλίου ή τον Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, του
Πειθαρχικού Συµβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας,
προκειµένου για πειθαρχική δίωξη οδοντιάτρων,
ε) έναν (1) Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, µε
αναπληρωτή του άλλο Γενικό ∆ιευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζεται
από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
[Αρχή Τροποποίησης]
Στη σύνθεση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου της παρ. 20 του άρθρου
11 του ν. 2889/2001 προστίθενται ως µέλη υπό στοιχεία στ΄ και ζ΄ δύο

Πάρεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οποίοι προτείνονται µαζί
µε τους αναπληρωτές τους, από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους - ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 25 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2955/01,
ΦΕΚ-256 Α’[Τέλος Τροποποίησης]
21. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και
Πρόνοιας προβλέπονται ειδικά κίνητρα, οικονοµικά και επιστηµονικά:
α) για ειδικότητες εν ανεπαρκεία, όπως αυτές της γενικής ιατρικής, της
ιατρικής της εργασίας, της αναισθησιολογίας, της ψυχιατρικής, καθώς και για
εξειδίκευση στην επείγουσα και εντατική ιατρική,
β) για φαρµακοποιούς, βιολόγους, βιοχηµικούς, χηµικούς, κλινικούς χηµικούς,
νοσηλευτές και άλλους επιστήµονες του τοµέα υγείας που υπηρετούν στο
Ε.Σ.Υ., για µετεκπαίδευση πάνω σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενό τους,
γ) για στελέχη του τοµέα υγείας για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό σε θέµατα δηµόσιας υγείας, διοίκησης και οργάνωσης
υπηρεσιών υγείας,
δ) για την προσέλκυση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για
την κάλυψη ειδικών αναγκών σε ακριτικές, δυσπρόσιτες, αποµονωµένες και
νησιωτικές περιοχές της χώρας.
22. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 2519/1997
προστίθενται τα εξής εδάφια:
"Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών
ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και των επειγουσών
αναγκών σε δυσπρόσιτες, αποµονωµένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στον κατάλογο αυτόν
εγγράφονται µε αίτησή τους ειδικευµένοι ιατροί, που είναι εγγεγραµµένοι στον
Οργανισµό Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) και ιατροί που
απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα. Προηγούνται οι άνεργοι ιατροί και η
προτεραιότητα µεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον
Ο.Α.Ε.∆. Οι ιατροί, που εγγράφονται στον κατάλογο αυτόν, δεν πρέπει να
κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας περισσότερο από πέντε (5) έτη και δεν
µπορούν να παραµείνουν στον κατάλογο περισσότερο από πέντε (5) έτη.
Οι επικουρικοί ιατροί, µε την εγγραφή τους στον κατάλογο, δηλώνουν και το
χρονικό διάστηµα για το οποίο δεσµεύονται να απασχοληθούν, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των τριών (3) µηνών και µεγαλύτερο του ενός (1) έτους, καθώς και
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο του έτους. Η αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας καταρτίζει πρόγραµµα ετοιµότητας των
επικουρικών ιατρών, ώστε να υπάρχει κάλυψη καθ' όλο το έτος.
Οι επικουρικοί ιατροί, κατά το χρόνο απασχόλησής τους στην κάλυψη των
έκτακτων αναγκών, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ο
χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., όταν
κρίνονται για την κατάληψη θέσης ιατρού Ε.Σ.Υ. Οι επικουρικοί ιατροί
λαµβάνουν τις αποδοχές πρωτοδιοριζόµενου Επιµελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ. και η
δαπάνη για την αµοιβή των επικουρικών ιατρών βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του νοσοκοµείου, αν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκοµείου
ή τον προϋπολογισµό του Πε.Σ.Υ., εάν καλύπτουν ανάγκες της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Η σύµβαση συνάπτεται, αντιστοίχως, µε το
οικείο νοσοκοµείο ή Πε.Σ.Υ.

Οι προσλήψεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται από την αναστολή των
διορισµών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ
55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει".
[Αρχή Τροποποίησης]
Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και για την κάλυψη
κατεπειγουσών αναγκών των ψυχιατρικών µονάδων της χώρας, σε
ειδικότητες ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, καθώς και για την κάλυψη
κατεπειγουσών αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 2920/01, ΦΕΚ-131 Α'
[Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο
(64ο) έτος της ηλικίας τους που πάσχουν από οµόζυγο Β΄ µεσογειακή
αναιµία, δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, λευχαιµία,
αιµορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασµατική νόσο, επιτρέπεται
να τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η µεταξύ τους
προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 22 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν. 3209/03,
ΦΕΚ-304 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’ ορίζεται ότι :
«Στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών της παραγράφου 22 του άρθρου 11
του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄) µπορούν να εγγράφονται µε αίτησή τους και
ιατροί που είναι κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Κοινωνικής Ιατρικής ή Γενικής
Ιατρικής ή Ιατρικής της Εργασίας και µεταπτυχιακού τίτλου της Ε.Σ.∆.Υ. ή
άλλου µεταπτυχιακού τίτλου στη ∆ηµόσια Υγεία.
Από τον κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρείται στο Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας µπορούν να τοποθετούνται ιατροί για την κάλυψη
έκτακτων, επειγουσών ή αυξηµένων αναγκών σε κάθε είδους Νοµαρχιακές,
Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα µε αρµοδιότητες
∆ηµόσιας Υγείας, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 22
του άρθρου 11 του Ν. 2889 /2001 (ΦΕΚ 37/Α΄).
Η σύµβαση του επικουρικού ιατρού ∆ηµόσιας Υγείας συνάπτεται µε την
αντίστοιχη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας
Υγείας ή Υπουργείο ή νοµικό πρόσωπο ∆ηµόσιας Υγείας, τον
προϋπολογισµό του οποίου βαρύνει και η δαπάνη για την αµοιβή του
επικουρικού ιατρού»).
(Με το άρθρο 22 του Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ ορίζεται ότι : «Ιατροί που
απέκτησαν το πτυχίο τους µετά τη συµπλήρωση του πεντηκοστού έτους της
ηλικίας τους προσλαµβάνονται ως υπεράριθµοι σε νοσοκοµείο ή κλινική της
επιλογής τους, για την άσκησή τους σε µία από τις ιατρικές ειδικότητες της
Γενικής Ιατρικής, της Παθολογίας, της Παιδιατρικής και της Ψυχιατρικής»).
[Αρχή Τροποποίησης]
22α. Σε κάθε Περιφερειακό Σύστηµα Υγείας (Πε. Σ.Υ.Π.) καταρτίζονται
κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κατηγορία, για τους κλάδους
Νοσηλευτικού Προσωπικού, ∆Ε Τεχνικού Προσωπικού, ειδικότητας Οδηγού
Αυτοκινήτου, ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ∆Ε
Χειριστών Εµφανιστών, Πληρώµατος Ασθενοφόρου, ΤΕ Ιατρικών

Εργαστηρίων και ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας για την κάλυψη των έκτακτων
και των επειγουσών αναγκών των Νοσοκοµείων, των Κέντρων Υγείας,
Ειδικών Κέντρων Υγείας, Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων και
Περιφερειακών Ιατρείων Κέντρων Υγείας σε δυσπρόσιτες, αποµονωµένες και
νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών
οργανικών θέσεων. Για καθέναν από τους φορείς αυτούς και κάθε κλάδο
καταρτίζεται ξεχωριστός κατάλογος.
Οι κατάλογοι καταρτίζονται από τον Πρόεδρο του κάθε Πε.Σ.Υ.Π. µέσα στο
µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/ 1994 και ισχύουν για δύο (2) έτη. Για την εγγραφή στον κατάλογο
απαιτείται αίτηση των ενδιαφεροµένων, που υποβάλλεται το µήνα Νοέµβριο
κάθε έτους. Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση µόνο σε έναν φορέα.
Η υποβολή µέσα στο ίδιο έτος περισσότερων από µία αιτήσεων συνεπάγεται
τον αποκλεισµό ή τη διαγραφή του υποψηφίου από όλους τους καταλόγους.
Ο κατάλογος δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του
καταστήµατος του Πε.Σ.Υ.Π. και για το σκοπό αυτόν συντάσσεται αυθηµερόν
βεβαίωση δύο υπαλλήλων του Πε. Σ.Υ.Π., που πρωτοκολλάται στο βιβλίο
πρωτοκόλλου του Πε.Σ.Υ.Π. Μετά τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., που ασκείται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. καταρτίζει τον
οριστικό κατάλογο, που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου.
Οι εγγραφόµενοι στον κατάλογο, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
δηµοσίευσή του, δηλώνουν το χρονικό διάστηµα για το οποίο δεσµεύονται να
απασχοληθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
που δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριών (3) µηνών και µεγαλύτερο του
ενός έτους, καθώς και τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο του έτους. Η αρµόδια
υπηρεσία του Πε.Σ.Υ.Π. καταρτίζει πρόγραµµα ετοιµότητας, ώστε να υπάρχει
κάλυψη καθ’όλο το έτος. Οι απασχολούµενοι αµείβονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αµοιβή τους βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού του νοσοκοµείου που θα τους απασχολήσει.
Μετά την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.
2889/2001, οι δαπάνες των απασχολουµένων σε Κέντρα Υγείας θα βαρύνουν
αντίστοιχα και τους προϋπολογισµούς των Κέντρων Υγείας. Η σχετική
σύµβαση συνάπτεται µε το φορέα που είναι υπόχρεος για την καταβολή των
αποδοχών.
Οι προσλήψεις του προσωπικού αυτής της παραγράφου διενεργούνται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και
Πρόνοιας, χωρίς να απαιτείται εγκριτική απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α΄/12.11.1998), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 22α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3172/03, ΦΕΚ197 Α’ ορίζεται ότι : «Κατά την πρώτη εφαρµογή αυτού του νόµου οι αιτήσεις
των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται µέσα σε έναν (1) µήνα από τη
δηµοσίευσή του και οι κατάλογοι καταρτίζονται µέσα στον επόµενο µήνα και
ισχύουν µέχρι το τέλος του επόµενου έτους»).

(Με την παρ. 10 του άρθρου 27 του Ν. 3232/04, ΦΕΚ-48 Α’ ορίζεται ότι :
«Στις υπηρεσίες του Τοµέα Υγείας του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν. 3172/2003
(ΦΕΚ 197 Α΄) για δυσπρόσιτες, αποµονωµένες και νησιωτικές περιοχές της
χώρας, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών από Ειδικά Κέντρα του Ι.Κ.Α.
Ε.Τ.Α.Μ. σε ασθενείς ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων»).
23. Όλες οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού για τους ιατρούς ισχύουν και για τους
οδοντιάτρους.
[Αρχή Τροποποίησης]
24. Συνιστάται πενταµελές Κεντρικό Συµβούλιο Επιλογής για την πλήρωση
των κενών θέσεων του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο
συγκροτείται από:
1. Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από τον
Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β..
2. Τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., µε αναπληρωτή
του άλλο µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
3. Το ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. µε αναπληρωτή του το
∆ιευθυντή του Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλονίκης.
4. Έναν ιατρό µε βαθµό ∆ιευθυντή, µε γνώση και εµπειρία στην επείγουσα
ιατρική ή σε κλινική ειδικότητα σχετική προς το γνωστικό αντικείµενο της
επείγουσας ιατρικής, που προτείνεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το
Κ.Ε.Σ.Υ..
5. Έναν ιατρό µε βαθµό ∆ιευθυντή, µε γνώση και εµπειρία στην επείγουσα
ιατρική ή σε κλινική ειδικότητα σχετική προς το γνωστικό αντικείµενο της
επείγουσας ιατρικής, που προτείνεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Τα µέλη των περιπτώσεων 4 και 5 ορίζονται ως εισηγητές. Το Συµβούλιο
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και η θητεία του
είναι τριετής. Το Συµβούλιο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 9 αυτού του άρθρου και είναι αρµόδιο και για την αξιολόγηση
των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β., όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις - ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.
2920/01, ΦΕΚ-131 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
Άρθρο 12
Πειθαρχικές διατάξεις
1. α. Ο ∆ιοικητής νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ., ως Πειθαρχικός Προϊστάµενος,
µπορεί να επιβάλλει σε βάρος του ιατρικού προσωπικού τις ποινές της
επίπληξης και του προστίµου µέχρι το ήµισυ των µηνιαίων αποδοχών.
Ο ∆ιευθυντής Κέντρου Υγείας µπορεί να επιβάλλει στο ιατρικό προσωπικό τις
ποινές της επίπληξης και του προστίµου έως το ήµισυ των µηνιαίων
αποδοχών.
β. Το Συµβούλιο ∆ιοίκησης του νοσοκοµείου, ως πειθαρχικό συλλογικό
όργανο, µπορεί να επιβάλλει σε βάρος του ιατρικού προσωπικού τις ποινές
της επίπληξης και του προστίµου µέχρι και τις αποδοχές ενός (1) µηνός.
Κατά των αποφάσεων των ανωτέρω πειθαρχικών οργάνων επιτρέπεται η
άσκηση ένστασης ενώπιον του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.
2. Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., ως πειθαρχικό όργανο, ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία,
σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό, σε βάρος του ιατρικού προσωπικού των

νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων που
υπάγονται στην αρµοδιότητά του. Σε πρώτο βαθµό, το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.
µπορεί να επιβάλλει µόνο τις ποινές που προβλέπονται, υπό στοιχεία α΄ έως
και γ΄, στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν. 2519/1997. Σε δεύτερο βαθµό
κρίνει τις ενστάσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του ∆ιοικητή και του
Συµβουλίου ∆ιοίκησης του νοσοκοµείου.
Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., που επιβάλλουν
από την ποινή προστίµου ισόποσου µε τις αποδοχές τεσσάρων (4) µηνών και
άνω έως και την ποινή της διακοπής του δικαιώµατος για την υποβολή
υποψηφιότητας κατάληψης θέσης ανώτερου βαθµού, επιτρέπεται η άσκηση
έφεσης ενώπιον του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Το Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο δικάζει σε πρώτο βαθµό τα πειθαρχικά
αδικήµατα που µπορεί να επισύρουν µέχρι και την ποινή της αφαίρεσης της
άδειας άσκησης επαγγέλµατος και σε δεύτερο βαθµό κρίνει τις εφέσεις κατά
των πειθαρχικών αποφάσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Πε.Σ.Υ., που
επιβάλλουν την ποινή του προστίµου ισόποσου µε τις αποδοχές τεσσάρων
(4) µηνών και άνω, ως και της διακοπής του δικαιώµατος για την υποβολή
υποψηφιότητας κατάληψης θέσης ανώτερου βαθµού.
Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις των ∆.Σ. των Πε.Σ.Υ. και οι οριστικές
αποφάσεις του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκεινται σε προσφυγή
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 39 του ν. 2519/1997
καταργούνται.
3. Ο ∆ιοικητής νοσοκοµείου των Πε.Σ.Υ., ως πειθαρχικός προϊστάµενος,
µπορεί να επιβάλλει σε βάρος του λοιπού προσωπικού, πλην του ιατρικού, τις
ποινές της επίπληξης και του προστίµου µέχρι το ήµισυ των µηνιαίων
αποδοχών. Την ίδια αρµοδιότητα έχει και ο ∆ιευθυντής των Κέντρων Υγείας.
Το Συµβούλιο ∆ιοίκησης του νοσοκοµείου, ως πειθαρχικό συλλογικό όργανο,
µπορεί να επιβάλλει σε βάρος του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού τις
ποινές της επίπληξης µέχρι τις αποδοχές ενός (1) µήνα. Κατά των
αποφάσεων των ανωτέρω πειθαρχικών οργάνων επιτρέπεται η άσκηση
ένστασης ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πε.Σ.Υ.
Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., ως πειθαρχικό όργανο, ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία
κατά του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού των νοσοκοµείων και των
Κέντρων Υγείας της αρµοδιότητάς του είτε σε πρώτο βαθµό είτε σε δεύτερο
βαθµό, ύστερα από άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών
οργάνων της προηγούµενης παραγράφου.
Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., όταν δικάζει σε πρώτο βαθµό πειθαρχικά παραπτώµατα
του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού µπορεί να επιβάλλει τις ποινές
της παραγράφου 1 περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 109 του ν. 2683/ 1999.
Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., που επιβάλλει ποινή
βαρύτερη από τη στέρηση των αποδοχών ενός (1) µηνός, επιτρέπεται η
άσκηση ένστασης ενώπιον του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου της
παρ.15 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.
Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Πε.Σ.Υ της παρ. 15 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου, όταν δικάζει σε πρώτο βαθµό, µπορεί να επιβάλλει
οποιαδήποτε ποινή.
Κατά των οριστικών αποφάσεων του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου

Πειθαρχικού Συµβουλίου του άρθρου 163α του ν. 2683/1999, που
προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 2839/2000 και εφαρµόζονται, κατά τα
λοιπά, οι πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.
4. Τις προβλεπόµενες στις προηγούµενες παραγράφους 1, 2 και 3 ένσταση
και έφεση δικαιούνται να ασκήσουν:
α) ο λειτουργός ή υπάλληλος, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
ηµέρα που του κοινοποιήθηκε η απόφαση,
β) κατά του λειτουργού ή υπαλλήλου, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, µέσα
σε τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης.
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως
εξής:
"ζ. η αδικαιολόγητη απουσία ή εγκατάλειψη θέσης". Για το αδίκηµα αυτό, µετά
από δεύτερη υποτροπή, µπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.
6. Τα µονοµελή πειθαρχικά όργανα οφείλουν να εκδίδουν την απόφασή τους
µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµέρα παραλαβής του πειθαρχικού φακέλου.
Για τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα η παραπάνω προθεσµία ορίζεται σε δύο
(2) µήνες από την ηµέρα παραλαβής του σχετικού φακέλου.
Η υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω προθεσµιών αποτελεί παράβαση του
υπαλληλικού καθήκοντος και διώκεται πειθαρχικά.
[Αρχή Τροποποίησης]
7. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του
Συ.Πε.Σ.Υ.Π. είναι πειθαρχικώς προϊστάµενοι των Προέδρων και των
Αναπληρωτών Γενικών ∆ιευθυντών των Πε.Σ.Υ.Π., καθώς και των ∆ιοικητών
και Αναπληρωτών ∆ιοικητών των Νοσοκοµείων.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 39 του Ν. 2519/1997
καταργούνται – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.
3204/03, ΦΕΚ-296 Α [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
8. Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. µπορεί να διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
παραποµπής από αρµόδιο πειθαρχικό όργανο, προκαταρκτική έρευνα και
Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση κατά των ∆ιοικητών των νοσοκοµείων της
αρµοδιότητάς του και εάν κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη
εναντίον τους εισηγείται σχετικά στο ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π.. Στην περίπτωση αυτή
ο Πρόεδρος είναι εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, και στο ∆.Σ. του
Πε.Σ.Υ.Π. προεδρεύει ο αντιπρόεδρος αυτού. Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ.Π. µπορεί
να επιβάλει την ποινή της επίπληξης ή του προστίµου µέχρι των αποδοχών
ενός µηνός ή να παραπέµψει την υπόθεση στο αρµόδιο πειθαρχικό
συµβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ.Π. και ο ∆ιοικητής είναι πειθαρχικώς προϊστάµενοι
του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του νοσοκοµείου – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α [Τέλος Τροποποίησης]
(Με τις παρ. 17 και 18 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ ορίζεται
ότι : «17. Οι οριζόµενες προθεσµίες στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν.
2889/2001 αρχίζουν, για τα µονοµελή πειθαρχικά όργανα από την ηµέρα
άσκησης της πειθαρχικής δίωξης και για τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα από
την ηµέρα άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, όταν επιλαµβάνονται

αυτεπαγγέλτως ή από την ηµέρα παραλαβής του παραπεµπτηρίου εγγράφου
ή την ηµέρα παραλαβής της έφεσης ή ένστασης.
18. Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ., ως πειθαρχικός προϊστάµενος, µπορεί να
επιβάλει σε βάρος του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κεντρικής
Υπηρεσίας και όλων των νοσοκοµειακών µονάδων, των Κέντρων Υγείας και
των περιφερειακών τους ιατρείων που ανήκουν στο Πε.Σ.Υ. τις πειθαρχικές
ποινές της επίπληξης και του προστίµου έως και το ήµισυ των µηνιαίων
αποδοχών»).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
1. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προσφερόµενου ιατρικού εξοπλισµού σε
νοσοκοµείο, χωρίς την προηγούµενη άδεια του ∆ιοικητή αυτού. Η
εγκατάσταση εξοπλισµού µε τη µέθοδο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(leasing) γίνεται µόνο ύστερα από ειδική έγκριση του ∆ιοικητή του
νοσοκοµείου.
2. Η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236
Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
"Τα Νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας των Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να αναθέτουν
µε σύµβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, χωρίς την έγκριση
της σκοπιµότητας από άλλο όργανο, τη φύλαξη των χώρων τους σε ειδικά
συνεργεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ανεξάρτητα αν η αµοιβή του
αναδόχου υπερβαίνει την απαιτούµενη δαπάνη για την πλήρωση των κενών
οργανικών θέσεων των οικείων κλάδων ή ειδικοτήτων".
(Η ΑΝΩ ΠΑΡ. 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14
ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛ. ΤΗΝ ΠΑΡ. 12
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 2646/98).
(Με την παρ. 27 του άρθρου 13 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ ορίζεται ότι :
«Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 έχουν εφαρµογή
και για το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)»).
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2519/1997 προστίθεται δεύτερο εδάφιο,
ως εξής:
"Οι θέσεις του προηγούµενου εδαφίου προστίθενται στον οργανισµό κάθε
νοσοκοµείου και οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού των κλάδων
Ε.Σ.Υ.:
α) νοσοκοµειακών φαρµακοποιών,
β) φυσικών νοσοκοµείων ακτινοφυσικών,
γ) κλινικών χηµικών, χηµικών, βιοχηµικών, βιολόγων των ιατρικών
εργαστηρίων
δ) ψυχολόγων, που διορίζονται στις θέσεις αυτές, βαρύνουν τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του νοσοκοµείου".
Οι προσωρινές διαβαθµισµένες θέσεις φαρµακοποιών Ε.Σ.Υ., που κατέχουν
οι ήδη υπηρετούντες φαρµακοποιοί, µετατρέπονται σε οργανικές
διαβαθµισµένες θέσεις κλάδου νοσοκοµειακών φαρµακοποιών Ε.Σ.Υ. και
εντάσσονται στον οργανισµό του νοσοκοµείου που υπηρετούν.
[Αρχή Τροποποίησης]
Στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο, όταν εκδικάζει υποθέσεις φαρµακοποιών
του Ε.Σ.Υ., αντί του µέλους της περ. δ΄ της παρ. 20 του άρθρου 11 µετέχει ως

µέλος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών,
µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ένωσης – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
4. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα µέλη:
α) του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου,
β) του Συµβουλίου Επιλογής ∆ιευθυντών Ε.Σ.Υ.,
γ) του Συµβουλίου Αξιολόγησης ∆ιευθυντών Ε.Σ.Υ.,
δ) των Περιφερειακών Συµβουλίων Επιλογής Επιµελητών Ε.Σ.Υ.,
ε) Των Περιφερειακών Συµβουλίων Αξιολόγησης Επιµελητών Ε.Σ.Υ. και
στ) της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων Στελεχών
Υπηρεσιών Υγείας, καταβάλλονται αµοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των
οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας και Πρόνοιας.
5. Τα εισοδήµατα των ιατρών του Ε.Σ.Υ, από την απογευµατινή εργασία της
παρ. 1 του άρθρου 9 του νόµου αυτού, καθώς και αυτά των πανεπιστηµιακών
ιατρών από την απογευµατινή εργασία των παραγράφων 1 και 4 του ίδιου
άρθρου, όπως επίσης και η προβλεπόµενη στην επόµενη παράγραφο 6 του
άρθρου αυτού ειδική αµοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού
έργου από πανεπιστηµιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες εγκατεστηµένες σε
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση
ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 περ. Ζ΄
του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
6. Από 1.1.2002, στους πανεπιστηµιακούς ιατρούς που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες,
εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., καταβάλλεται, από τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικείου νοσοκοµείου, ειδική αµοιβή για το
κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας.
(Σηµείωση : Με την παρ. 35 του άρθρου 3 του Ν. 3027/02, ΦΕΚ-152 Α’
ορίζεται ότι : «Η ειδική αµοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που
αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 καταβάλλεται από
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και στους φυσικούς ιατρικής
ακτινοφυσικούς, χηµικούς, κλινικούς χηµικούς, βιοχηµικούς, βιολόγους και
ψυχολόγους,
µέλη
∆.Ε.Π.
Πανεπιστηµίων,
που
υπηρετούν
σε
πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες εγκατεστηµένες σε
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των Πανεπιστηµίων. Η αµοιβή αυτή καταβάλλεται
από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικείου νοσοκοµείου»).
7. Επιτρέπεται, µε αίτησή του, η µετάθεση του ιατρικού και πάσης φύσεως
προσωπικού του Πε.Σ.Υ., από οργανική θέση αποκεντρωµένης µονάδας του
σε οργανική θέση άλλης αποκεντρωµένης µονάδας του, χωρίς γνώµη των
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε απόφαση του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ., που εγκρίνεται
από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 2683/1999.
[Αρχή Τροποποίησης]
Ιατροί και οδοντίατροι του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις
σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., ως υπεράριθµοι, δύναται ύστερα από αίτησή τους
και πρόταση των οικείων Πε.Σ.Υ.Π. να µετατεθούν µε απόφαση του

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας σε νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας της ίδιας
διοικητικής περιφέρειας µε µεταφορά της θέσης τους - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν. 3209/03,
ΦΕΚ-304 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
8. Το Συµβούλιο ∆ιοίκησης του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης
"ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα για τη διαχείριση, διοίκηση,
αξιοποίηση και διάθεση των υφιστάµενων κληροδοτηµάτων, καθώς και για
την υποβολή στη ∆ιεύθυνση Εθνικών Κληροδοτηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών του ετήσιου προϋπολογισµού λειτουργίας των κληροδοτηµάτων
και του αντίστοιχου απολογισµού και ισολογισµού.
9. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Πε.Σ.Υ., στα οποία υπάγονται το Γενικό
Νοσοκοµείο Κοζάνης "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" και το Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας
"Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ", συµµετέχει ο ∆ήµαρχος Κοζάνης και ένας εκπρόσωπος της
δωρήτριας ή των κληρονόµων της, αντιστοίχως, και ορίζεται ένα επιπλέον
µέλος από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
10. ∆ιατηρούν το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς τους και δεν υπάγονται στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του νόµου αυτού:
α) το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ",
β) το Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ",
γ) το Νοσοκοµείο Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων "ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ",
δ) το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ",
ε) το Γενικό Νοσοκοµείο "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ",
στ) το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ",
ζ) το Γενικό Νοσοκοµείο " ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ",
η) το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ",
θ) το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Πατρών "ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ",
ι) Το Σπηλιωπούλειο Παθολογικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ",
ια) Το Ινστιτούτο Έρευνας Νοσηµάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.),
ιβ) Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών "Η ΕΛΠΙΣ".
Τα παραπάνω νοσοκοµεία, που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, καθώς
και το Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε. και τα παραρτήµατα αυτού διασυνδέονται λειτουργικά µε
το Πε.Σ.Υ, στην τοπική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 αυτού του νόµου.
[Αρχή Τροποποίησης]
Η οργάνωση και διοίκηση των ανωτέρω νοσοκοµείων διέπεται από τις
διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 αυτού του νόµου. Οι αρµοδιότητες που
ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Πε.Σ.Υ.Π. και το Συµβούλιο ∆ιοίκησης των νοσοκοµείων, περιλαµβανοµένων
και των πειθαρχικών αρµοδιοτήτων του άρθρου 12, ανήκουν στα ∆ιοικητικά
Συµβούλια των νοσοκοµείων αυτής της παραγράφου, για τα οποία
εξακολουθούν να ισχύουν και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.
2519/1997. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρµόζονται ανάλογα και στα
παραπάνω νοσοκοµεία. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει τις αρµοδιότητες που
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 2519/1997 πλην της
αρµοδιότητας της υποπαραγράφου στ΄.
Το ∆.Σ. των παραπάνω νοσοκοµείων συγκροτείται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στην ιδρυτική τους πράξη και προστίθενται ως µέλη: α) Ένας
εκπρόσωπος των ιατρών και των άλλων επιστηµόνων της ιατρικής
υπηρεσίας. β) Ένας εκπρόσωπος των λοιπών, πλην των επιστηµόνων της

ιατρικής υπηρεσίας, εργαζοµένων στο νοσοκοµείο. Εάν η ιδρυτική πράξη ή το
καταστατικό που βασίζεται στην ιδρυτική πράξη ορίζει ότι πρέπει να
συµµετέχουν στη διοίκηση ορισµένα πρόσωπα αλλά δεν αναθέτει τη διοίκηση
του νοσοκοµείου αποκλειστικά στα πρόσωπα αυτά ούτε προβλέπει άλλο
τρόπο ανάδειξης του ∆.Σ. , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2519/1997 και προστίθενται στη
σύνθεσή του τα πρόσωπα που ορίζει η ιδρυτική πράξη, µε την ιδιότητα που
προβλέπεται στην πράξη αυτή. Στην τελευταία περίπτωση ο ∆ιοικητής
ορίζεται και Πρόεδρος του ∆.Σ. του νοσοκοµείου, εκτός εάν η ιδιότητα αυτή
επιφυλάσσεται σε άλλο πρόσωπο από την ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό
που βασίζεται στην ιδρυτική πράξη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης των παραπάνω
νοσοκοµείων και ο διοικητής υπόκειται στην εξουσία και τον έλεγχό του. Οι
αρµοδιότητες που ασκούνται από τον ∆ιοικητή, κατά τις διατάξεις του άρθρου
5 παρ. 7Α, καθώς και τις λοιπές διατάξεις αυτού του νόµου που αφορούν τη
διοίκηση των νοσοκοµείων και τη διαχείριση της περιουσίας τους, νοούνται ως
εισηγητικές προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο αυτού, που
λαµβάνουν την τελική απόφαση επί των σχετικών θεµάτων, ανάλογα µε την
αρµοδιότητά τους.
Στο Νοσοκοµείο Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
οι αρµοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2889/2001 για τον
∆ιοικητή ασκούνται από τον ∆ιευθυντή του νοσοκοµείου που προβλέπει η
διαθήκη της Ιφιγένειας Συγγρού και καταργείται η θέση του ∆ιοικητή – ΑΝΤΙΚ.
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ Ε∆ΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ . Η ΠΑΡ. 10 ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 26 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
(Με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2986/02, ΦΕΚ-24 Α’ ορίζεται ότι :
«Το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης <ΑΧΕΠΑ> µετονοµάζεται σε
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης <ΑΧΕΠΑ>»).
(βλ. παρ. 8 άρθρου 19 Ν. 3106/03, ΦΕΚ-30 Α’).
(Με την παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται ότι :
«Μόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε µονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. και των
νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, καθώς και σε
άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας,
καθώς και οι υπηρετούντες σε Ν. Π.∆.∆., οι οποίοι επιπλέον έχουν ή
αποκτούν πτυχίο της ιατρικής, µπορούν µε αίτησή τους να ζητήσουν να
τοποθετηθούν ως ειδικευόµενοι σε µια από τις ιατρικές ειδικότητες που
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ακολουθώντας
τη σειρά προτεραιότητας που υπάρχει για κάθε ειδικότητα, χωρίς να
παραιτηθούν από τη θέση τους. Οι υπάλληλοι αυτοί λαµβάνουν µόνο τις
αποδοχές της οργανικής τους θέσης, εκτός αυτών που συναρτώνται µε την
άσκηση καθηκόντων της οργανικής τους θέσης και τις ανάλογες αποδοχές
από τις εφηµερίες της ειδικότητας που θα κάνουν ή τις εφηµερίες της
οργανικής τους θέσης»).
(βλ. άρθρο 11 Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’).

(Με το άρθρο 12 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται ότι : «Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, µετά από γνώµη των οικείων Πε.Σ.Υ.Π. ή
των ∆.Σ. των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001,
µπορεί να µεταφέρονται ιατρικά τµήµατα ή µονάδες, καθώς και ιατρικό και
λοιπό προσωπικό αυτών, µαζί µε τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, από
αποκεντρωµένη υπηρεσιακή µονάδα Πε.Σ.Υ.Π. ή από νοσοκοµείο του άρθρου
13 παρ. 10 του Ν. 2889/2001 σε άλλη µονάδα του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή
άλλο νοσοκοµείο του άρθρου 13 παρ.10 του Ν. 2889/2001, εντός του ίδιου
νοµού. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να καταργούνται ιατρικά τµήµατα ή
µονάδες µιας αποκεντρωµένης υπηρεσιακής µονάδας Πε.Σ.Υ.Π. ή
νοσοκοµείου του άρθρου 13 παρ. 10 του Ν. 2889/2001 και οι θέσεις του
ιατρικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε
αυτά, να µεταφέρονται σε άλλη µονάδα του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή
νοσοκοµείου της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, εντός του ίδιου
νοµού, και να προστίθενται στον οργανισµό της µονάδας υποδοχής»).
(Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται
ότι : «5. Ιατρικό και λοιπό επιστηµονικό προσωπικό, που αποσπάται από
αποκεντρωµένη µονάδα Πε.Σ.Υ.Π. ή από νοσοκοµείο της παρ. 10 του άρθρου
13 του Ν. 2889/2001 σε αποκεντρωµένη µονάδα του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π.
ή διασυνδεόµενο µε αυτό νοσοκοµείο της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.
2889/2001, µπορεί, µετά από απόφαση του ∆.Σ. του οικείου ή των οικείων
Πε.Σ.Υ.Π., να πραγµατοποιεί το σύνολο ή µέρος των εφηµεριών του στο
νοσοκοµείο της οργανικής του θέσης.
6. Στο προσωπικό των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και
των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, καθώς και
στο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., µπορεί να χορηγούνται στολές, µε δαπάνες της
υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι
κλάδοι του προσωπικού στους οποίους παρέχεται στολή, καθώς και ο τύπος
στολής για κάθε κλάδο και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής»).
(Με το άρθρο 12 του Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ ορίζεται ότι : «Όλες οι
αποκεντρωµένες και ανεξάρτητες µονάδες των Περιφερειακών Συστηµάτων
Υγείας Πρόνοιας, τα νοσοκοµεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν.
2889/2001, καθώς και το Ε.Κ.Α.Β. και το Ε.Κ.Α.Κ.Β., δύνανται να παρέχουν
µεταξύ τους υπηρεσίες, µε προγραµµατική σύµβαση, που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Στην προγραµµατική σύµβαση καθορίζονται το
περιεχόµενο του προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών, ο τρόπος ρύθµισης των οικονοµικών θεµάτων, τα
όργανα και η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι
φορείς, που συµβάλλονται στις παραπάνω συµβάσεις, µπορεί να
χρηµατοδοτούνται για την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών από το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας, από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και από
τους προϋπολογισµούς τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Οι όροι της προγραµµατικής
σύµβασης, η κάλυψη του κόστους, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για

την εφαρµογή της διάταξης ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας»).
(Με το άρθρο 20 του Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ ορίζεται ότι : «Νοσοκοµειακοί
φαρµακοποιοί, που κατέχουν θέσεις κλάδου νοσοκοµειακών φαρµακοποιών
του Ε.Σ.Υ., µπορεί να µετατάσσονται από µία αποκεντρωµένη µονάδα του
Πε.Σ.Υ.Π. ή νοσοκοµείου της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 σε
κενή οργανική θέση αποκεντρωµένης µονάδας του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ.Π. ή
νοσοκοµείου της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 στον ίδιο βαθµό
µετά από αίτησή τους.
Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από γνώµη των
Συµβουλίων ∆ιοίκησης ή ∆ιοικητικών Συµβουλίων. Οι διατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται και για την αµοιβαία µετάταξη
υπαλλήλων, οπότε οι κατεχόµενες από τους ενδιαφερόµενους θέσεις
λογίζονται κενές»).
(Με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ ορίζεται ότι :
«1. Πρακτικοί νοσοκόµοι, που κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου
υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας των
Πε.Σ.Υ.Π., καθώς και σε νοσοκοµεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν.
2889/2001, έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν την ταχύρυθµη
εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.
1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) και αποκτούν άδεια άσκησης βοηθού νοσηλευτή,
επιτρέπεται να µετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου ∆Ε
Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν σε συνιστώµενες µε την απόφαση της
µετάταξης προσωποπαγείς αντίστοιχες θέσεις. Για τη µετάταξη αυτή έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του Ν. 2683/1999»).
11. Εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτού του νόµου το Γενικό Περιφερειακό
Νοσοκοµείο "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" και το "ΩΝΑΣΕΙΟ" Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,
τα οποία διασυνδέονται λειτουργικά µε το Πε.Σ.Υ. στην τοπική αρµοδιότητα
του οποίου βρίσκονται, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 2
του άρθρου 5 αυτού του νόµου. Η οργάνωση και διοίκηση των παραπάνω
νοσοκοµείων διέπεται από τις ισχύουσες γι' αυτά ειδικές διατάξεις, οι οποίες
καθορίζουν και τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους
απασχόλησης, τόσο κατά το τακτικό ωράριο όσο και κατά την απογευµατινή
λειτουργία, των απασχολούµενων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των
πανεπιστηµιακών ιατρών. Για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους
πανεπιστηµιακούς ιατρούς, που εργάζονται στους παραπάνω φορείς,
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του
άρθρου 11 αυτού του νόµου.
(Σηµείωση : Με την παρ. 10 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01, ΦΕΚ-131 Α'
ορίζεται ότι : "Ειδικευµένοι ιατροί, Αναπληρωτές ∆ιευθυντές και Επιµελητές Α΄,
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε νοσοκοµεία των Πε.Σ.Υ. και στα
διασυνδεόµενα µε αυτά νοσοκοµεία των παρ. 10 και 11 του άρθρου 13 του Ν.
2889/2001, µπορεί να αποσπώνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας, κατόπιν αιτήσεώς τους και για τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες, σε

νοσοκοµεία νησιωτικών περιοχών. Οι ιατροί που αποσπώνται µε τη διάταξη
αυτή µπορούν να ζητήσουν να υπολογισθεί ο χρόνος της απόσπασης ως
διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση κρίσης τους για
µονιµοποίηση ή εξέλιξη. Κάθε τετράµηνο υπηρεσίας της παραπάνω
απόσπασης προσαυξάνει κατά 5% τη συνολική βαθµολογία του ιατρού σε
κάθε κρίση επιλογής για κατάληψη θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.").
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Οικονοµικών και Υγείας
και Πρόνοιας µπορούν να εντάσσονται στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και να
οργανώνονται κατά τις διατάξεις αυτού του νόµου οι νοσηλευτικές µονάδες
των φυλακών, που υπάγονται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, χωρίς να
µεταβάλλονται οι εργασιακές σχέσεις του υπηρετούντος σε αυτές µέχρι την
ένταξη ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την ένταξη.
13. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218
Α΄) προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:
"Για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που κατέχουν θέση µέλους
∆.Ε.Π. στα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των Α.Ε.Ι.,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.
2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α΄). Οι ιατροί αυτοί µπορούν να ανακαλέσουν τη δήλωση
παραίτησης από µέλος ∆.Ε.Π. των Τ.Ε.Φ.Α.Α. εντός αποκλειστικής
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου."
14. Με τις διατάξεις του νόµου αυτού δεν θίγονται:
α) οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 1268/ 1982, όπως
ισχύουν, περί ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης ή µετονοµασίας κλινικών,
εργαστηρίων και µονάδων των Α.Ε.Ι.,
β) οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1397/1983, όπως ισχύουν, περί
εγκατάστασης ή µετεγκατάστασης πανεπιστηµιακών κλινικών, εργαστηρίων
και µονάδων σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.,
γ) οι διατάξεις του ν. 249/1976 και της παραγράφου 23 του άρθρου 45 του ν.
1268/1982, όπως ισχύουν, περί πειθαρχικής αρµοδιότητας για τα µέλη ∆.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι. και
δ) οι κείµενες διατάξεις, που αναφέρονται στην αρµοδιότητα των τµηµάτων
Α.Ε.Ι. και των τοµέων τους, καθώς και των κλινικών, εργαστηρίων και
µονάδων τους, για όλα τα ζητήµατα, που αφορούν το εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο τους.
15. Ιατροί, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτοχοι άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος και τίτλου ειδικότητας, που έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα,
οι οποίοι έχουν εκπληρώσει στο κράτος προέλευσης υπηρεσία τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) µηνών, αντίστοιχη µε την υπηρεσία υπαίθρου του άρθρου 1
παρ. 1 του ν.δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α΄), µπορούν να είναι υποψήφιοι για θέση
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 11 του
άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄).
Ως αντίστοιχη υπηρεσία θεωρείται, ιδίως, ο χρόνος πρακτικής άσκησης της
ιατρικής σε νοσοκοµείο ή ιατρείο, εάν απαιτείται ως υποχρεωτική
προϋπόθεση µετά τη λήψη του πτυχίου για την έναρξη εκπαίδευσης σε
ιατρική ειδικότητα.
16. Στο ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 88
ως εξής:

"Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., όλων των βαθµών, οι οδοντίατροι, καθώς και οι
φαρµακοποιοί, χηµικοί, βιοχηµικοί, κλινικοί χηµικοί, βιολόγοι και φυσικοί
νοσοκοµείων ακτινοφυσικοί, που υπηρετούν στα Νοσοκοµεία και στα Κέντρα
Υγείας, υποχρεούνται σε εφηµερία στο Νοσοκοµείο ή στο Κέντρο Υγείας
σύµφωνα µε τις ανάγκες των τµηµάτων, εργαστηρίων και ειδικών µονάδων
και εν γένει σύµφωνα µε τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του
Νοσοκοµείου ή του Κέντρου Υγείας. Στους ιατρούς και τους λοιπούς ως άνω
επιστήµονες ενεργού εφηµερίας καταβάλλεται αποζηµίωση για υπερωριακή
απασχόληση, που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τον
καθορισµό της υπερωριακής απασχόλησης".
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2002.
(Η ΑΝΩ ΠΑΡ. 16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13
ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛ. ΤΟ Ν. 2071/92).
17. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96
Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
"Η προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,
τεχνολόγων
ιατρικών
εργαστηρίων,
παρασκευαστών,
ραδιολογίας
ακτινολογίας, χειριστών εµφανιστών, χειριστών ιατρικών συσκευών, χειριστών
ιατρικών µηχανηµάτων σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής
Υγείας, Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και Ε.Κ.Α.Β., καθώς και του
προσωπικού του κλάδου ∆Ε πληρωµάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.,
γίνεται µέχρι το τέλος του επόµενου έτους κατά το οποίο η θέση κενώθηκε για
οποιονδήποτε λόγο, πλην της µετάταξης, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Περιφέρειας, µετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας, χωρίς να απαιτείται Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου (Π.Υ.Σ.)."
18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού οι εκλεγµένοι πρόεδροι του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας και του
Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου, οι οποίοι υπηρετούν ως υπάλληλοι
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, επιτρέπεται να απέχουν από τα καθήκοντά
τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε αυτήν την ιδιότητα καθ' όλο το
χρονικό διάστηµα της θητείας τους. Η καταβολή των αποδοχών τους βαρύνει
το φορέα από τον οποίο προέρχονται.
19. Με τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να επιτρέπεται η
µερική αποχή των παραπάνω προσώπων από τα καθήκοντά τους.
[Αρχή Τροποποίησης]
20. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας και του Πανελλήνιου
Φαρµακευτικού Συλλόγου, που υπηρετούν ως υπάλληλοι του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, παρέχεται, για την οµαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους,
άδεια απουσίας µε αποδοχές µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες κάθε µήνα - ΠΡΟΣΘ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 2920/01, ΦΕΚ-131 Α' [Τέλος
Τροποποίησης]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέµατα, καθώς και

κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου
αυτού.
2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις:
α) των άρθρων 6 παρ. 1, 8, 12 παρ. 1, 11 παρ. 3 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143
Α΄),
β) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄),
γ) των άρθρων 48 παράγραφοι 1 και 2, 54, 55 πλην της παρ. 3, 56 παρ. 1 και
3, 58 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 και 60 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) ,
δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄),
ε) των άρθρων 15, 16, 17, 34 παράγραφοι 1, 2 εδ. α΄ και β΄, 3 και του άρθρου
37 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄), καθώς και
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2 α (3) β του άρθρου 12, των
περιπτώσεων (1), (2), (4), (5) και (6) του στοιχείου β΄ της παρ. 2 του άρθρου
13, των περιπτώσεων (1), (10), (12), (13) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 14 και των περιπτώσεων (1) και (4) του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 33 του προεδρικού διατάγµατος 95/2000 "Οργανισµός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" (ΦΕΚ 76 Α΄), καθώς και οι διατάξεις της
περίπτωσης 1 του εδαφίου Ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2647/1998
(ΦΕΚ 237 Α΄) ως προς την προβλεπόµενη, από τις διατάξεις αυτές, έγκριση
σκοπιµότητας εκτέλεσης έργων και προµήθειας πάσης φύσεως εξοπλισµού.
3. Τα Περιφερειακά Συµβούλια Υγείας (Πε.Σ.Υ.) του άρθρου 3 του ν.
1397/1983 "Εθνικό Σύστηµα Υγείας" (ΦΕΚ 143 Α΄) καταργούνται.
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου αρχίζουν οι διαδικασίες για τη
συγκρότηση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, καθώς και για την οργάνωση και τη
στελέχωση των Πε.Σ.Υ. και των αποκεντρωµένων και ανεξάρτητων µονάδων
τους.
Η διοικητική µέριµνα, µέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Κεντρικής
Υπηρεσίας των Πε.Σ.Υ., παρέχεται από τη ∆ιοικητική Υπηρεσία του
µεγαλύτερου, σε αριθµό κλινών, νοσοκοµείου της χωρικής τους αρµοδιότητας
και οι απαιτούµενες πιστώσεις βαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα του
προϋπολογισµού του φορέα αυτού.
2. Η έναρξη της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ. ορίζεται
µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ., ο
Πρόεδρος και τα υφιστάµενα ∆ιοικητικά Συµβούλια των νοσοκοµείων
συνεχίζουν να ασκούν όλες τις, αντίστοιχες, αρµοδιότητες που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2519/ 1997 ή από κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη.
Από την ηµέρα έναρξης της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των
Πε.Σ.Υ., οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόµο για τους
∆ιοικητές και τα Συµβούλια ∆ιοίκησης των ανεξάρτητων Μονάδων του
Πε.Σ.Υ., ασκούνται, αντίστοιχα, µέχρι την τοποθέτηση των ∆ιοικητών και τη
συγκρότηση των Συµβουλίων ∆ιοίκησης, από τους Προέδρους και τα
σηµερινά ∆ιοικητικά Συµβούλια των νοσοκοµείων. Μέχρι την τοποθέτηση των

λοιπών οργάνων διοίκησης των νοσοκοµειακών µονάδων του Πε.Σ.Υ. ή τη
συγκρότηση των λοιπών συλλογικών οργάνων, που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο, διατηρούνται οι αρµοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων,
που προβλέπονται στην υφιστάµενη οργάνωση των νοσοκοµείων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, µπορεί να
αντικαθίσταται, σε περίπτωση παραίτησής του, ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε
άλλο όργανο διοίκησης ή µέλος συλλογικού οργάνου της µεταβατικής
περιόδου.
4. Η έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών τους
ιατρείων, ως αποκεντρωµένων µονάδων των Πε.Σ.Υ., ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, τα
Κέντρα Υγείας, µε τα Περιφερειακά τους Ιατρεία, εξακολουθούν να
λειτουργούν ως αποκεντρωµένες µονάδες των νοσοκοµείων, στα οποία
υπάγονται µέχρι σήµερα, και οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού των νοσοκοµείων αυτών.
[Αρχή Τροποποίησης]
Τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, που βρίσκονται στην τοπική
αρµοδιότητα Πε.Σ.Υ. άλλου από αυτό στο οποίο βρίσκεται το νοσοκοµείο στο
οποίο υπάγονται, µεταφέρονται από 1.1.2002 στην αρµοδιότητα του Πε.Σ.Υ,
στο οποίο ανήκουν χωροταξικά.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται το νοσοκοµείο,
στο οποίο υπάγονται τα µεταφερόµενα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά
Ιατρεία µέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου αυτού του
άρθρου. Οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν στο εξής τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του νοσοκοµείου, στο οποίο εντάσσονται – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦ.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 28 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
5. Από την έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ως αποκεντρωµένων
µονάδων του Πε.Σ.Υ., οι θέσεις του προσωπικού όλων των κλάδων των
Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών τους Ιατρείων καταργούνται ως
οργανικές θέσεις του αντίστοιχου νοσοκοµείου και συνιστώνται ισάριθµες και
οµοιόβαθµες θέσεις, οι οποίες προστίθενται στους οργανισµούς των
αντίστοιχων Κέντρων Υγείας. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί
κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά
τους Ιατρεία και κατέχει οργανικές θέσεις αυτών ενσωµατωµένες στους
οργανισµούς των νοσοκοµείων, εντάσσεται, αυτοδικαίως, από την ηµέρα
έναρξης της λειτουργίας αυτών, στις συνιστώµενες κατά την προηγούµενη
παράγραφο θέσεις. Για την ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Η προϋπηρεσία των εντασσοµένων
υπαλλήλων προσµετράται στη νέα τους θέση για κάθε περίπτωση.
6. Τα Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού
Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 1397/ 1983, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 44 του ν. 1759/1988 και τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 1 έως 6
του άρθρου 37 του ν. 2519/1997 καταρ-γούνται από την έναρξη της
λειτουργίας των Περιφερειακών Συµβουλίων Επιλογής Επιµελητών ιατρών
Ε.Σ.Υ. και των Συµβουλίων Επιλογής και των Συµβουλίων Αξιολόγησης των
∆ιευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ., που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 11 του

άρθρου 11 του νόµου αυτού. Η ηµέρα έναρξης της λειτουργίας των ανωτέρω
Συµβουλίων ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Μέχρι την ηµέρα αυτή εξακολουθεί η λειτουργία των Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι. και
παρατείνεται µέχρι τότε η θητεία των µελών τους, εάν λήγει νωρίτερα ή έχει
λήξει πριν από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου χωρίς τα Συµβούλια να
ανασυγκροτηθούν.
Όπου στις κείµενες διατάξεις υπάρχει η λέξη Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι. νοείται, ανάλογα
µε το βαθµό του κρινόµενου ή αξιολογούµενου, το Περιφερειακό Συµβούλιο
Επιλογής ή το Συµβούλιο Αξιολόγησης Επιµελητών ιατρών Ε.Σ.Υ. των
παραγράφων 8 και 14 του άρθρου 11 ή το Συµβούλιο Επιλογής ή το
Συµβούλιο Αξιολόγησης ∆ιευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ. της παραγράφου 11 του
άρθρου 11 αυτού του νόµου.
[Αρχή Τροποποίησης]
Τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής και τα Συµβούλια Αξιολόγησης των
Επιµελητών Ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και τα Συµβούλια Επιλογής και τα
Συµβούλια Αξιολόγησης των ∆ιευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι αρµόδια και για
την επανεξέταση των εκκρεµών υποθέσεων, που κρίθηκαν αρχικά από τα
καταργούµενα Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού
Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) και επανέρχονται
µετά από ακυρωτικές αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή µετά από
αναποµπή τους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, από τον Υπουργό Υγείας και
Πρόνοιας – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.
3106/03, ΦΕΚ-30 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
7. Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των Πε.Σ.Υ., της παρ.
15 του άρθρου 3 του παρόντος, διατηρούν την πειθαρχική δικαιοδοσία τους
τα υφιστάµενα Υπηρεσιακά Συµβούλια των νοσοκοµείων ή τα κοινά
Υπηρεσιακά Συµβούλια, όπου υπάρχουν, στα οποία εξακολουθούν να
υπάγονται οι υπάλληλοι των αποκεντρωµένων µονάδων των Πε.Σ.Υ., πλην
του ιατρικού προσωπικού.
8. Το Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί µε τη
σύνθεση που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν.
2519/1997, µέχρι τη συγκρότησή του κατά τα οριζόµενα στην παραγράφο 20
του άρθρου 11 του παρόντος.
Άρθρο 16
Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2747/ 1999 (ΦΕΚ 226 Α΄)
τροποποιείται ως εξής:
"Παροχές ασθένειας Ι.Κ.Α. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2001 στους άνεργους
απολυµένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάµατος και στα
µέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951
(ΦΕΚ 179 Α΄) παρέχεται από το Ι.Κ.Α. πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τριάντα (30) τουλάχιστον συνολικά ηµέρες
εργασίας σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες κατά τα έτη 1996, 1997 και
1998."
Άρθρο 17
1. Η επιλογή του προσωπικού του κλάδου ∆Ε Φύλαξης των Καταστηµάτων
Κράτησης της Χώρας διενεργείται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, κατ'
ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999,
σχετικά µε την πρόσληψη φρουρών της ΕΛ.ΑΣ.

[Αρχή Τροποποίησης]
Κριτήριο πρόσληψης για το προσωπικό του κλάδου ∆Ε Φύλαξης των
Καταστηµάτων Κράτησης, πέραν των προβλεποµένων στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α΄), αποτελεί και η
εντοπιότητα η οποία αποδεικνύεται µε βεβαίωση µόνιµης κατοικίας και
πιστοποιητικό εγγραφής σε δηµοτολόγια δήµων ή κοινοτήτων του νοµού
όπου εδρεύουν τα καταστήµατα κράτησης, για µία τουλάχιστον διετία. Ο
προβλεπόµενος στο προηγούµενο εδάφιο χρόνος πρέπει να συντρέχει κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής προκήρυξης. Υποψήφιοι που
λαµβάνουν µόρια εντοπιότητας δεσµεύονται να υπηρετήσουν στο νοµό για
τον οποίο έλαβαν τα µόρια επί µία τουλάχιστον δεκαετία - ΠΡΟΣΘ.
Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3181/03, ΦΕΚ – 218 Α [Τέλος
Τροποποίησης]
Για το προσωπικό του κλάδου αυτού, τα θέµατα που προβλέπονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης.
2. Η διευθέτηση της έννοµης κατάστασης η οποία ανέκυψε ύστερα από την
απόφαση αρ. 79/2001 του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου Επικρατείας, µε την
οποία ακυρώθηκε το αρ. 163/30.7.1999 (ΦΕΚ 158 Α΄) προεδρικό διάταγµα
ίδρυσης του Εφετείου Λαµίας, πρέπει να γίνει µέσα σε ένα τρίµηνο από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου µε την έκδοση νέου προεδρικού
διατάγµατος, που είτε θα ανακαλεί το ιδρυτικό του Εφετείου Λαµίας διάταγµα
είτε θα το τροποποιεί είτε θα επανιδρύει το Εφετείο. Στο τρίµηνο δεν
υπολογίζεται ο χρόνος έκφρασης γνώµης από τον Άρειο Πάγο, σύµφωνα µε
το ν. 1756/ 1988, ούτε ο χρόνος επεξεργασίας του νέου προεδρικού
διατάγµατος από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Το Εφετείο Λαµίας θα
εξακολουθεί να λειτουργεί και να παρέχει απρόσκοπτα έννοµη προστασία στο
µεταβατικό χρονικό διάστηµα έως την έκδοση νέου προεδρικού διατάγµατος.
Οι ως τώρα πράξεις του Εφετείου Λαµίας παραµένουν έγκυρες.
Άρθρο 18
Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, προσωπικού που
προσλήφθηκε για την υλοποίηση των προγραµµάτων:
α. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" άξονας HORIZOΝ
β. Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την
Αγορά Εργασίας" (Υποπρόγραµµα 4 Μέτρα 1, 2 και 3, Υποπρόγραµµα 5
Μέτρο 5) και
γ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Υγεία-Πρόνοια" (Υποπρόγραµµα 3 Μέτρο
3), το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού,
θεωρούνται ότι ουδέποτε έληξαν και το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε
κενές οργανικές θέσεις του φορέα απασχόλησης, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Εάν δεν υφίστανται κενές θέσεις, η
κατάταξη γίνεται σε προσωρινές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, που
συνιστώνται µε την απόφαση κατάταξης και καταργούνται µε την καθ'
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του εργαζόµενου από την υπηρεσία.
Προϋπόθεση για την παραπάνω κατάταξη αποτελεί η συνέχιση, από το οικείο
νοσηλευτικό ίδρυµα, της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, που
ανέπτυξε το σχετικό πρόγραµµα.
Ο τερµατισµός της παραπάνω δραστηριότητας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
καταγγελία της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Το παραπάνω

προσωπικό αξιολογείται, από ειδική επιτροπή του οικείου φορέα, για την
απόδοση και το ήθος του, τουλάχιστον µία φορά κάθε διετία. Τυχόν αρνητική
κρίση αποτελεί λόγο υποχρεωτικής καταγγελίας της σύµβασης, η οποία λύεται
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσης της υπηρεσίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών αξιολόγησης, ορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία
αξιολόγησης του παραπάνω προσωπικού και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
Άρθρο 19
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που από το σύνολο των περιστάσεων
κρίνονται δικαιολογηµένες για την αποκατάσταση της υγείας οικονοµικά
αδυνάτων ατόµων, που πάσχουν από ανίατες ή δυσίατες ασθένειες ή έχουν
υποστεί βαρειές σωµατικές κακώσεις, µπορεί, µε αιτιολογηµένες αποφάσεις
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, να εγκρίνεται η συγκέντρωση χρηµάτων
µε τραπεζικούς λογαριασµούς, που έχουν ανοιχτεί στο όνοµα των παραπάνω
προσώπων ή αυτών που έχουν την επιµέλειά τους, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν. 5101/1931 "περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή
φιλανθρωπικών αγορών" (ΦΕΚ 238 Α΄) και να αποδίδονται εν όλω ή εν µέρει
τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν στα παραπάνω πρόσωπα.
[Αρχή Τροποποίησης]
Χρηµατικά ποσά που συγκεντρώθηκαν µέσω τραπεζικών λογαριασµών, κατά
παράβαση των διατάξεων του Ν. 5101/1931 (ΦΕΚ 238 Α΄) και δεν έχουν
κατασχεθεί κατά το άρθρο 20 του νόµου αυτού ούτε έχουν αποδοθεί εν όλω ή
εν µέρει, κατά το προηγούµενο εδάφιο, αναζητούνται οποτεδήποτε από τους
καταθέτες τους, µε την προσκόµιση της απόδειξης κατάθεσης. Σε περίπτωση
µερικής απόδοσης, του ποσού που συγκεντρώθηκε, στους δικαιούχους του
τραπεζικού λογαριασµού, η αξίωση επιστροφής του καταθέτη περιορίζεται
αναλόγως.
Χρηµατικά ποσά, που έχουν κατασχεθεί κατά το άρθρο 20 του Ν. 5101/1931
ή παραµένουν τρία χρόνια από το άνοιγµα του τραπεζικού λογαριασµού
χωρίς να διατεθούν υπέρ των δικαιούχων και χωρίς να αναζητηθούν από τους
καταθέτες τους, διατίθενται υπέρ κοινωφελών ιδρυµάτων και σωµατείων µε
σκοπούς παρεµφερείς προς το σκοπό για τον οποίο ανοίχθηκε ο τραπεζικός
λογαριασµός, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
και Πρόνοιας - ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν. 2920/01, ΦΕΚ-131 Α'
[Τέλος Τροποποίησης]
2. Στο άρθρο 48 παρ. 1α του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) προστίθεται
περίπτωση (ι), ως εξής:
"(ι) Την εξέταση ή επανάκριση ανά µορφή και περιεκτικότητα φαρµακευτικού
προϊόντος, προκειµένου αυτό να περιληφθεί στον κατάλογο των
συνταγογραφούµενων φαρµάκων ή να επανακριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23
του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄).
3. Αρµόδια αρχή για θέµατα ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κατά την έννοια
των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ο Εθνικός
Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). Η διάταξη της περίπτωσης 3 του στοιχείου
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του π.δ. 95/2000 "οργανισµός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" (ΦΕΚ 76 Α΄) καταργείται.

4. Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων διοικείται από δεκαµελές ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Στα µέλη του ∆.Σ. του Ε.Ο.Φ. που προβλέπονται στη διάταξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως ισχύει,
προστίθεται ένας (1) εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού
Συλλόγου.
Άρθρο 20
Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Πρόληψης
Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων, µε γνωµοδοτικές αρµοδιότητες για την
πρόληψη και προστασία της υγείας του ελληνικού πληθυσµού από
βιολογικούς και τοξικούς παράγοντες, που µπορεί να προέρχονται ιδίως από
πολεµικές αιτίες, ατυχήµατα, φυσικές καταστροφές ή επιδηµίες.
Ειδικότερα, το Εθνικό Συµβούλιο Πρόληψης Βιολογικών και Τοξικών
Κινδύνων:
1.
Αξιολογεί δεδοµένα επιδηµιολογικής επιτήρησης.
2. Εισηγείται µέτρα για την πρόληψη και αντιµετώπιση πιθανών βιολογικών
και τοξικών κινδύνων.
3. Εξασφαλίζει το συντονισµό µηχανισµών ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση
βιολογικής απειλής της ανθρώπινης ζωής και υγείας.
4. Μεριµνά για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε θέµατα που θέτουν
σε κίνδυνο την υγεία του, καθώς και για τους τρόπους προφύλαξης.
5. Αξιολογεί προτάσεις πρόληψης συµβαµάτων από βιολογικούς και τοξικούς
κινδύνους.
6. Εισηγείται στην πολιτική ηγεσία µέτρα και δράσεις σε επικείµενες ή
νεοεµφανιζόµενες βιολογικές καταστροφές ή επιδηµίες.
7. Επιβλέπει την εκπαίδευση των επαγγελµάτων υγείας σχετικά µε
βιολογικούς και τοξικούς κινδύνους.
Μέλη του Συµβουλίου διορίζονται µε θητεία τριών ετών:
α. Ακαδηµαϊκοί και Καθηγητές των Α.Ε.Ι., που καλύπτουν τα απαραίτητα
γνωστικά αντικείµενα και ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
β. Ο Γενικός ∆ιευθυντής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
γ. Εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
δ. Εκπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος.
ε. Εκπρόσωπος του Υπουργού Γεωργίας.
Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
ο οποίος προεδρεύει και µπορεί να αναθέτει σε µέλη του Συµβουλίου την
παρακολούθηση ειδικών θεµάτων και την υποβολή σχετικής εισήγησης.
Το Συµβούλιο υποστηρίζεται για τη λειτουργία του από το Γραφείο Πρόληψης
Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων, που συνιστάται στο Κέντρο Ελέγχου
Ειδικών Λοιµώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) και το οποίο εξασφαλίζει την παροχή στο
Εθνικό Συµβούλιο όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την εκπλήρωση
των στόχων του, καθώς και τη διοικητική υποστήριξή του.
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2001
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2001

