Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256)
Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 1
Φορείς διενέργειας των προµηθειών
1. Οι συµβάσεις προµηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών
Συστηµάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.), των αποκεντρωµένων µονάδων τους και των
νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄)
συνάπτονται και εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από τα
Πε.Σ.Υ. και τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. που διασυνδέονται λειτουργικά µε τα
Πε.Σ.Υ. σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
Πε.Σ.Υ. µπορούν να εξουσιοδοτήσουν αποκεντρωµένες µονάδες τους ή τις
ανώνυµες εταιρίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 4 ιη΄ του ν.
2889/2001 για να προβαίνουν στη σύναψη τέτοιων συµβάσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας,
µετά από γνώµη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών
(Ε.Π.Π.Π.), καθορίζονται τα είδη για την προµήθεια των οποίων ο
διαγωνισµός γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και τα είδη για την
προµήθεια των οποίων η διεξαγωγή του διαγωνισµού ανατίθεται στα Πε.Σ.Υ.
ή στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ που διασυνδέονται λειτουργικά µε τα Πε.Σ.Υ..
Άρθρο 2
Μητρώο επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα είδη των
ιατροτεχνολογικών µηχανηµάτων και υλικών, που κρίνονται αναγκαία για την
απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των νοσοκοµείων και των Κέντρων
Υγείας.
Τα είδη που προσδιορίζονται µε τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις
εγγράφονται σε ειδικό µητρώο επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
που τηρείται στη διεύθυνση προµηθειών του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας. Το ειδικό µητρώο συµπληρώνεται ή αναθεωρείται µε αποφάσεις
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Απαγορεύεται η προµήθεια προϊόντων
που δεν περιλαµβάνονται στο ειδικό µητρώο.
2. Για κάθε προϊόν που περιλαµβάνεται στο ειδικό µητρώο καθορίζονται
κοινές για όλα τα νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας τεχνικές προδιαγραφές. Με
βάση τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές και την κωδικοποίηση της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κάθε προϊόν του ειδικού
µητρώου κατατάσσεται σε ξεχωριστό κωδικό αριθµό.
Tο ειδικό µητρώο επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µπορεί να
τίθεται σε ισχύ σταδιακά, µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας κωδικοποίησης κάθε οµάδας ή
κατηγορίας προϊόντων. Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) µηνών από τη

δηµοσίευση αυτού του νόµου το ειδικό µητρώο θεωρείται ολοκληρωµένο και
τίθεται αυτοδικαίως σε πλήρη ισχύ.
(Με την παρ. Ζ2 του άρθρου 20 του Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’ ορίζεται ότι :
«Η προθεσµία που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του
Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄) για την ολοκλήρωση του ειδικού µητρώου
επιτρεπόµενων
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων
παρατείνεται
µέχρι
31.12.2004»).
(Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται ότι :
«Η προθεσµία προκειµένου να τεθεί αυτοδικαίως σε ισχύ το Ειδικό Μητρώο
Επιτρεπόµενων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του άρθρου 2 του Ν.
2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄) παρατείνεται µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2004»).
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας
και
Πρόνοιας
συνιστώνται
και
συγκροτούνται,
κατά
κατηγορία
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πενταµελείς επιτροπές εµπειρογνωµόνων, για
την υποβοήθηση του έργου της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας και τον ακριβέστερο καθορισµό των τεχνικών
χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
υλικών, που εντάσσονται στο ειδικό µητρώο. Στις παραπάνω επιτροπές
ορίζονται ως µέλη λειτουργοί και υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και ιδιώτες που µπορούν λόγω ειδικών
γνώσεων, επιστηµονικής κατάρτισης και πείρας να συµβάλουν στην
ολοκλήρωση του ειδικού µητρώου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η αµοιβή και η
αποζηµίωση για τα έξοδα κίνησης των µελών των επιτροπών αυτών.
4. Για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών κάθε αντικειµένου, που
περιλαµβάνεται στο ειδικό µητρώο επιτρεπόµενων ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, λαµβάνονται υπόψη:
α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού, για τα οποία υπάρχει επιστηµονική
τεκµηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσµατικότητα της
χρήσης του,
β) οι αντίστοιχες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας, της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
γ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά ειδών ανάλογων προς τα ζητούµενα, τα οποία
προσφέρονται προς πώληση στην ελεύθερη αγορά, ιδίως µέσω του
διαδικτύου (internet). ∆εν επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη:
α) Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή µεγεθών
του προϊόντος, που δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα της χρήσης του ή την
αποτελεσµατικότητά του.
β) Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή µεγεθών
του προϊόντος, που επηρεάζουν µεν τη δυνατότητα της χρήσης ή την
αποτελεσµατικότητα αυτού, αλλά µόνο σε εντελώς εξειδικευµένες
περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συγκεκριµένα τεχνικά
χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή µεγεθών του
προϊόντος παρατίθενται σε παράρτηµα του ειδικού µητρώου, µαζί µε τις
συγκεκριµένες ενδείξεις τους.
γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή µεγεθών
του προϊόντος, που παρεµποδίζουν τη λειτουργία των συνθηκών

ανταγωνισµού στην αγορά, όπως τα χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές που
είναι κατοχυρωµένα αποκλειστικά στο όνοµα συγκεκριµένης κατασκευάστριας
εταιρίας.
5. Σε κάθε διακήρυξη διαγωνισµού για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού προβλέπονται οι υποχρεώσεις του προµηθευτή:
α) Να συνοδεύει την τεχνική προσφορά του µε οδηγίες χρήσης και
συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να
αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση του
κατασκευαστή.
β) Να παρέχει κατά την παράδοση του προϊόντος εκπαίδευση στο ιατρικό,
παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή
του.
Η παράλειψη των παραπάνω προβλέψεων συνεπάγεται την ακυρότητα της
διακήρυξης.
Άρθρο 3
Προγραµµατισµός προµηθειών
1. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους κάθε αποκεντρωµένη µονάδα
παροχής υπηρεσιών υγείας του Πε.Σ.Υ. καταρτίζει και υποβάλλει στο Τµήµα
Προµηθειών του οικείου Πε.Σ.Υ. τον προγραµµατισµό των προµηθειών του
για το επόµενο έτος.
Τα προγράµµατα προµηθειών καταρτίζονται µε βάση τις πραγµατικές και
αιτιολογηµένες ανάγκες των υπηρεσιακών µονάδων και περιέχουν,
τουλάχιστον, το είδος, µε αναφορά σε συγκεκριµένους κωδικούς, την
ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηµατοδότησης, τα αποθέµατα του
εντασσόµενου είδους, το χρόνο απορρόφησης της χρηµατοδότησης, τον
τρόπο διενέργειας της προµήθειας και τον τρόπο πληρωµής, τα κριτήρια
αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την αιτιολόγηση της
ένταξης του συγκεκριµένου είδους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, κατά
τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄).
Το Τµήµα Προµηθειών του Πε.Σ.Υ. ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει τη
σκοπιµότητα των προτάσεων όλων των αποκεντρωµένων µονάδων του και
καταρτίζει, µέχρι το τέλος Απριλίου του ίδιου έτους, το ετήσιο Πρόγραµµα
Προµηθειών του Πε.Σ.Υ., το οποίο εγκρίνεται από το ∆.Σ του Πε.Σ.Υ.. Το
εγκεκριµένο από το ∆.Σ. πρόγραµµα προµηθειών του Πε.Σ.Υ. υποβάλλεται
στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραµµα
Προµηθειών (Ε.Π.Π.) και παράλληλα κοινοποιείται στο εποπτεύον Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας. Το ετήσιο πρόγραµµα προµηθειών του Πε.Σ.Υ.
προεγκρίνεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αµέσως µετά την υποβολή του
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δυνάµενο να
τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 2286/1995.
Οι προµήθειες που αποφασίζονται από το Συµβούλιο ∆ιοίκησης και τον
∆ιοικητή των νοσοκοµείων, χωρίς έγκριση της σκοπιµότητας από άλλο
εποπτεύον όργανο, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5Β ζ΄ και 7 ιε΄ του
άρθρου 5 του ν. 2889/2001, εντάσσονται στο Ε.Π.Π. µόνο κατά το µέρος που
η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατά κωδικό αριθµό είδους, υπερβαίνει το
ποσό που καθορίζεται µε την Π1/ 6214/9.2.1997 υπουργική απόφαση
"εξαιρέσεις προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα
Προµηθειών" (ΦΕΚ 18 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και για τα ετήσια
προγράµµατα προµηθειών των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του
ν. 2889/2001.
Άρθρο 4
Αρµόδια όργανα
1. Στις διαδικασίες συνάψεως συµβάσεων προµηθειών από τις Κεντρικές
Υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ. και τους εξουσιοδοτηµένους από τα ∆.Σ. των Πε.Σ.Υ.
φορείς, τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.
2286/1995 και του π.δ. 394/1996 συγκροτούνται από υπαλλήλους που
υπηρετούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είτε στις Κεντρικές Υπηρεσίες
των Πε.Σ.Υ. είτε στις αποκεντρωµένες µονάδες τους.
Με απόφαση του ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. µπορεί να συνιστώνται και να υπάγονται
στο τµήµα προµηθειών αυτού ειδικές µόνιµες ή έκτακτες επιτροπές µε
αρµοδιότητα την έρευνα της αγοράς και την προετοιµασία και τη διενέργεια
των διαγωνισµών ή των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη των συµβάσεων
προµηθειών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παραπάνω επιτροπές είναι
πενταµελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν σε
οποιαδήποτε υπηρεσιακή µονάδα του Πε.Σ.Υ. ή περισσότερων Πε.Σ.Υ. που
συνεργάζονται για τη διενέργεια κοινών διαγωνισµών ή διαπραγµατεύσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας
καθορίζεται αµοιβή και αποζηµίωση για τα έξοδα κίνησης των µελών των
παραπάνω επιτροπών.
2. Η προκήρυξη, η διενέργεια και η έγκριση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού ή η µαταίωση αυτού, καθώς και η σύναψη και η εκτέλεση των
συµβάσεων προµηθειών ή παροχής υπηρεσιών ανήκουν στην αρµοδιότητα
της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ., εκτός αυτών που αποφασίζονται από το
Συµβούλιο ∆ιοίκησης και τον ∆ιοικητή των νοσοκοµείων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παρ. 5Β ζ΄ και 7 ιε΄ του άρθρου 5 του ν. 2889/2001. Το ∆.Σ. του
Πε.Σ.Υ. µπορεί να αναθέτει στις αποκεντρωµένες µονάδες του τη σύναψη και
την εκτέλεση οποιασδήποτε προµήθειας. Εάν ο διαγωνισµός είναι κοινός για
δύο (2) ή περισσότερα Πε.Σ.Υ. ο αρµόδιος φορέας για να αποφασίσει για την
κατακύρωση ή τη µαταίωση της προµήθειας, τη σύναψη και την εκτέλεση της
σύµβασης ορίζεται µε κοινή απόφαση των ∆.Σ. των οικείων Πε.Σ.Υ..
3. Πριν από την κατάρτιση του προγράµµατος προµηθειών, για τον ακριβή
προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας δαπάνης, το τµήµα προµηθειών του Πε.Σ.Υ.
προβαίνει υποχρεωτικά στη σύνταξη µελέτης σχετικά µε τις τιµές που
διατίθενται προς πώληση τα ζητούµενα είδη στην ελεύθερη αγορά, ιδίως
µέσω του διαδικτύου (internet). Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. υποχρεούται να µαταιώσει
το διαγωνισµό, ολικά ή µερικά, αν οι τιµές που πρόσφερε ο µειοδότης για τα
συγκεκριµένα είδη είναι ανώτερες, κατά ποσοστό πάνω από 10%, από την
προϋπολογισθείσα δαπάνη. Το ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να προχωρήσει
στην κατακύρωση του διαγωνισµού, εάν ο µειοδότης, µε έγγραφη δήλωσή
του, περιορίσει αναλόγως την προσφορά του.
4. Κατά τη σύνταξη της µελέτης της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη οι συµβάσεις των προµηθευτών µε τις ιδιωτικές κλινικές
και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, για την αγορά ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού, αναλωσίµων και υγειονοµικού υλικού, εφόσον αυτές
υποβληθούν, από τους ενδιαφερόµενους, στο αρµόδιο Πε.Σ.Υ., µαζί µε
αντίγραφα των σχετικών τιµολογίων.

Άρθρο 5
Άµεση εξόφληση προµηθευτών
Επιτρέπεται η σύναψη ειδικής σύµβασης, πιστώσεως µε αλληλόχρεο
λογαριασµό, µεταξύ των Πε.Σ.Υ. ή των νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου
13 του ν. 2889/2001 και τραπεζών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, µε
βάση την οποία η τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει η ίδια
στον προµηθευτή, κατά την προβλεπόµενη από τη σύµβαση ηµεροµηνία, το
οφειλόµενο από το Πε.Σ.Υ. ή τις αποκεντρωµένες µονάδες του τίµηµα της
προµήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών. Το ύψος του δανείου δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει για κάθε υπηρεσιακή µονάδα του Πε.Σ.Υ. το ύψος
των λειτουργικών εξόδων του προϋπολογισµού της. Προϋπόθεση για την
εφαρµογή αυτής της διάταξης σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση διαγωνισµού
για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας ή παροχής υπηρεσιών αποτελεί η ρητή
πρόβλεψη αυτού του τρόπου καταβολής του τιµήµατος στη διακήρυξη του
διαγωνισµού.
[Αρχή Τροποποίησης]
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται να επεκτείνεται
η πληρωµή µέσω του αλληλόχρεου λογαριασµού και σε προµήθειες
φαρµάκων, καθώς και προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 7 αυτού του νόµου,
που διενεργούνται χωρίς διαγωνισµό – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας
καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής της τράπεζας και
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.
Άρθρο 6
Απαγόρευση δωρεών
Τα Πε.Σ.Υ. και οι αποκεντρωµένες µονάδες τους, καθώς και τα νοσοκοµεία
της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001, απαγορεύεται να αποδέχονται
δωρεές µε αντικείµενο την παραχώρηση της κυριότητας ή της χρήσης
ιατροτεχνολογικών µηχανηµάτων, που επιδέχονται αντιδραστήρια και
αναλώσιµα υλικά συγκεκριµένης µόνο εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτή
εταιριών. Εξαίρεση συγχωρείται µόνο όταν η δωρεά περιλαµβάνει και τα
αναλώσιµα υλικά και αντιδραστήρια, καθώς και το κόστος συντήρησης, για
όλο το χρονικό διάστηµα που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το µηχάνηµα.
Άρθρο 7
∆ιαγωνισµός µε προσφορά τιµής ανά εξέταση ή πράξη
1. Οι ανάγκες των Πε.Σ.Υ. και των αποκεντρωµένων µονάδων τους, καθώς
και οι ανάγκες των διασυνδεόµενων µε τα Πε.Σ.Υ. νοσοκοµείων, µπορεί να
καλύπτονται µε τη διενέργεια διαγωνισµών για την αγορά ή τη µίσθωση
ιατροτεχνολογικών µηχανηµάτων και αναλωσίµων, µε τη µέθοδο της
προσφοράς από τους προµηθευτές τιµής ανά εργαστηριακή εξέταση ή
διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη ή καθορισµένα σύνολα εργαστηριακών
εξετάσεων ή διαγνωστικών ή θεραπευτικών πράξεων. Η προσφερόµενη τιµή
περιλαµβάνει την παραχώρηση των µηχανηµάτων, των αντιδραστηρίων, του
αναλώσιµου υλικού και της συντήρησης για όλο το χρονικό διάστηµα της
σύµβασης.

Ειδικότερα, στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή µονάδας
συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά:
(α) η διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η υποχρέωση
αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας
µηχανήµατος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της σύµβασης,
(β) η διάθεση δεύτερης µονάδας, εκτός από τη βασική, ικανής να καλύψει τις
ανάγκες σε περίπτωση βλάβης της βασικής µονάδας, για το διάστηµα που
αυτή βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή µέχρι την αντικατάστασή της,
(γ) η αναβάθµιση του λογισµικού του εξοπλισµού και η σύνδεσή του µε το
πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου για όλη τη διάρκεια της σύµβασης,
(δ) το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, µε την
υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέµατος ανταλλακτικών και εν γένει
αναλώσιµων υλικών εντός του νοσοκοµείου,
(ε) ο απαιτούµενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας
των µηχανηµάτων,
(στ) το κόστος ασφάλισης του µηχανήµατος και
(ζ) το σύνολο των απαιτούµενων ανταλλακτικών, αναλώσιµων υλικών ή
αντιδραστηρίων.
Στη διακήρυξη του διαγωνισµού, εκτός από τους συνήθεις όρους, µπορεί να
καθορίζεται ελάχιστος αριθµός εξετάσεων και να τίθενται πρόσθετοι ειδικοί
όροι, καθώς και ποινικές ρήτρες για την περίπτωση που ο προµηθευτής δεν
αποκαταστήσει εντός ευλογου χρόνου τη βλάβη του µηχανήµατος ή δεν το
αντικαταστήσει µε άλλο.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να καθορίζονται
κατηγορίες εργαστηριακών εξετάσεων και διαγνωστικών ή θεραπευτικών
πράξεων για τις οποίες είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των διατάξεων των
προηγούµενων εδαφίων αυτής της παραγράφου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να καθορίζεται
ανώτατη τιµή προµήθειας, χωρίς διαγωνισµό, συγκεκριµένων υλικών, που δεν
είναι συγκρίσιµα, καθώς και υλικών, των οποίων ο χαρακτηρισµός ως πλέον
κατάλληλων προς χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου
ασθενούς, όπως υλικών οστεοσύνθεσης, αρθροπλαστικής, ενδοφακών και
βαλβίδων υδροκεφαλίας [Αρχή Τροποποίησης] καθώς και Φίλτρων
Αιµοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού, Συστηµάτων Περιτοναϊκής Κάθαρσης,
Βελονών Τεχνητού Νεφρού και οστοµικών υλικών – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13
ΤΟΥ Ν. 3297/04, ΦΕΚ-259 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
(Με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3297/04, ΦΕΚ-259 Α’ ορίζεται ότι :
«Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 2955/2001, όπως εκάστοτε ισχύει,
έχει εφαρµογή και για το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα λοιπά
Ασφαλιστικά Ταµεία, Στρατιωτικά Νοσοκοµεία και το Αρεταίειον
Νοσοκοµείο»).
Άρθρο 8
Επέκταση ασφαλιστικών µέτρων
Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄)
εφαρµόζονται και κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών αυτού του νόµου, οι οποίες δεν

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 93/37/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 199 της
9.8.1993), 93/36/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 199 της 9.8.1993) και 92/50 Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 209
της 24.7.1992) ή στις διατάξεις µε τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν
µεταφερθεί στην εσωτερική έννοµη τάξη.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έγκριση του πρώτου ετήσιου προγράµµατος προµηθειών κάθε
Πε.Σ.Υ., οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών
της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωµένων µονάδων του Πε.Σ.Υ.
εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες, κατά τη δηµοσίευση αυτού του
νόµου, διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
1. Παρατείνονται για πέντε (5) ακόµα χρόνια από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου οι προθεσµίες:
α. Της παρ. α΄ του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπως
παρατάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43 Α΄), µε
την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α΄) και µε την παρ. 1γ
του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄).
β. Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988, όπως
παρατάθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α΄)
και µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995.
γ. Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988, όπως συµπληρώθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄).
δ. Της παρ. 1 του άρθρου 16 του β.δ. 330/1960 και της παρ. 1 του άρθρου 5
του ν.δ. 266/1974 (ΦΕΚ 23 Α΄).
ε. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1644/1986, όπως παρατάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1807/1988 και µε την παρ. 1α.α. του άρθρου 4
του ν. 2345/1995.
στ. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄),
όπως παρατάθηκαν µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του ν.
2082/1992 και τις παραγράφους α.β. του άρθρου 4 του ν. 2345/1995.
ζ. Της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1807/1988, όπως παρατάθηκε µε τη
διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43
Α΄/15.2.1977) προστίθενται δύο εδάφια, ως ακολούθως:
"Εάν ο δικαιούχος, υπέρ του οποίου υφίσταται νόµιµος τίτλος, µεταβίβασε το
ακίνητο µε ιδιωτικό έγγραφο σε τρίτο, ο οποίος το κατέχει αποδεδειγµένα επί
είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, το παραχωρητήριο, εφόσον δεν έχει
υποβληθεί εµπρόθεσµη αίτηση αυτού ή των νόµιµων κληρονόµων του,
εκδίδεται στο όνοµα του σηµερινού κατόχου, µε καταβολή της τρέχουσας
αξίας του ακινήτου, µειωµένης κατά 50%, στην οποία δεν
συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες που έχουν γίνει από τους κατόχους για την
αξιοποίηση, επέκταση, επισκευή του υπό παραχώρηση ακινήτου.

Στις περιπτώσεις κατόχων οικοπέδων της παρ. 3 εδάφιο γ΄ του άρθρου 1 του
β.δ. 29/1970 (ΦΕΚ 8 Α΄), η παραχώρηση γίνεται σε αυτούς που έχουν
ανεγείρει, µέχρι τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, πλήρη οικοδοµή έναντι
καταβολής της τρέχουσας αξίας του οικοπέδου. Εάν οι ανωτέρω κριθούν
δικαιούχοι κατά τις διατάξεις του β.δ. 775/1964, η τρέχουσα αξία µειούται κατά
το ήµισυ."
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 4511/1966 (ΦΕΚ 83 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Η κυριότητα των καταστηµάτων αυτών θα παραχωρηθεί σε επαγγελµατίες,
οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στον οικισµό ως µισθωτές ακινήτων µέχρι τις
31.12.1964, κατά προτίµηση δε σε πρόσφυγες. Ως αντίτιµο ορίζεται η κατά το
χρόνο της παραχωρήσεως αγοραία αξία του παραχωρουµένου, που θα
εξοφληθεί σε τριάντα (30) ίσες εξαµηνιαίες δόσεις. Το αντίτιµο αυτό µειώνεται
στο µισό, εάν ο δικαιούχος δεν έχει στην κυριότητά του άλλο ακίνητο,
κατάλληλο για την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας."
4. Τα παραχωρητήρια των οικοπέδων του Συνοικισµού "Καλλιθέα"
Θεσσαλονίκης, τα οποία εκδόθηκαν βάσει του ν. δ. 3906/1958 (ΦΕΚ 196 Α΄)
για την αποκατάσταση σαράντα τριών (43) δικαιούχων οικογενειών, σε έκταση
που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος πρασίνου, ακυρώνονται και εκδίδονται
δωρεάν νέα παραχωρητήρια από την αρµόδια υπηρεσία Πρόνοιας της οικείας
Περιφέρειας, για τα διαµερίσµατα τα οποία ανεγέρθηκαν βάσει του ν.
4511/1966 και των αριθ. Γ5β/3076/16.12.1986 και Γ5β/48/4.6.1987
υπουργικών αποφάσεων, προς στέγαση των παραπάνω οικογενειών, στην
περιοχή "ΑΞΙΟΣ" Θεσσαλονίκης.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57
Α΄) και των άρθρων 1 έως 3 του π.δ. 412/1998 (ΦΕΚ 288 Α΄) εφαρµόζονται
από 1.1.2002 και για τη µισθοδοσία των Προέδρων και των Αναπληρωτών
Γενικών ∆ιευθυντών των Πε.Σ.Υ., των ∆ιοικητών και Αναπληρωτών ∆ιοικητών
των νοσοκοµείων, του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
2889/2001, καθώς και για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων των Κεντρικών
Υπηρεσιών και των λοιπών, πέραν των νοσοκοµείων, αποκεντρωµένων
µονάδων των Πε.Σ.Υ..
[Αρχή Τροποποίησης]
Η αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού κάθε Πε.Σ.Υ.Π. – ΠΡΟΣΘ.
Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος Τροποποίησης]
6. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)
έχουν εφαρµογή και για δηµόσια έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας.
7. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄)
εφαρµόζεται και για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που διορίσθηκαν σε
οργανική θέση του Ε.Σ.Υ. πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και
έχασαν ή χάνουν τη θέση τους µε την έκδοση απόφασης των επιτροπών
εκδίκασης εκκρεµών ενστάσεων της παρ. 12 του άρθρου 37 του ν. 2519/1997
(ΦΕΚ 165 Α΄) ή λόγω ακύρωσης του διορισµού τους, για τυπικές παραλείψεις,
µε δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει παρανοµία της αρµόδιας διοικητικής
υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι, πριν διοριστούν στην οργανική θέση που
χάνουν, υπηρετούσαν σε άλλη θέση του Ε.Σ.Υ. ή του Ι.Κ.Α. ή άλλου
ασφαλιστικού οργανισµού.

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) προστίθεται
στοιχείο πέµπτο, που έχει ως εξής:
" ε) Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που για την κατάληψη της θέσης
Επιµελητών Α΄ και ∆ιευθυντών, απαιτείται ως προσόν η άσκηση ειδικότητας,
της οποίας το χρονικό διάστηµα από την αναγνώριση αυτής από το ΚΕ.Σ.Υ.,
κατά τις κείµενες διατάξεις, είναι µικρότερο των απαιτούµενων κατά τα
στοιχεία β΄ και γ΄ πέντε (5) και δέκα (10) ετών αντίστοιχα, πλέον του
απαιτούµενου χρόνου ειδίκευσης για την απόκτηση του σχετικού τίτλου, η
θέση µπορεί να καλυφθεί, ελλείποντος άλλου υποψηφίου µε τα απαιτούµενα
προσόντα, από ιατρό που έχει ασκήσει την ειδικότητα για µικρότερο χρονικό
διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει ο υποψήφιος να κατείχε θέση
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή αντίστοιχη θέση σε νοσοκοµείο ή αναγνωρισµένα
επιστηµονικά κέντρα της αλλοδαπής για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο
(2) ετών για την κατάληψη θέσης Επιµελητή Α΄ και τουλάχιστον τριών (3) ετών
για την κατάληψη θέσης ∆ιευθυντή.
Στα πρακτικά του αρµόδιου συµβουλίου πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά της
έλλειψης υποψηφίων µε τα απαιτούµενα προσόντα κατά τα στοιχεία β΄ και γ΄
του παρόντος και να αιτιολογείται πλήρως η κατάληψη της θέσης από
υποψήφιο µε µικρότερο χρόνο άσκησης της ειδικότητας."
Άρθρο 11
Α. 1. Στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) επιτρέπεται να συνιστάται µε τους οργανισµούς τους στην κατηγορία
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε), κλάδος προσωπικού µε την ονοµασία ∆Ε
Επιµελητών Ασθενών.
2. Τυπικό προσόν διορισµού στις θέσεις του κλάδου της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου ορίζεται δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. του
Τοµέα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ειδικότητας
Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις ή πτυχίο Α΄ ή Β΄κύκλου Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών ή
απολυτήριος τίτλος Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Τµήµατος
Νοσηλευτικής.
3. Καθήκοντα του προσωπικού του ανωτέρω κλάδου είναι ιδίως:
α. Η συµµετοχή στη νοσηλεία, καθαριότητα, περιποίηση και γενικά περίθαλψη
των ασθενών, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του αρµόδιου
νοσηλευτικού προσωπικού.
β. Η επιµέλεια για την καθαριότητα, τον κατάλληλο φωτισµό, τον αερισµό των
θαλάµων και το στρώσιµο των κρεβατιών, την τοποθέτηση του ακάθαρτου
ιµατισµού σε σάκους και η αποµάκρυνσή τους από τους νοσηλευτικούς
χώρους, η παραλαβή του καθαρού ιµατισµού και του αναλώσιµου υλικού, η
προετοιµασία του επιδεσµικού υλικού και η απολύµανση χρησιµοποιούµενων
αντικειµένων, δοχείων και χώρων.
γ. Η θερµοµέτρηση και η σφυγµοµέτρηση των ασθενών και η ενηµέρωση των
αρµοδίων.
δ. Η φροντίδα για την καθαριότητα και την καλή εµφάνιση των ασθενών.
ε. Η επιµέλεια και η υποστήριξη των ασθενών στο τµήµα και ο περιορισµός
επί κλίνης, όταν υπάρχει ιατρική εντολή.
στ. Η παροχή βοήθειας στη διανοµή του φαγητού και το τάισµα ασθενών,
όταν βρίσκονται σε αδυναµία να εξυπηρετηθούν µόνοι τους.

ζ. Η συµµετοχή στην ψυχιατρική οµάδα του τµήµατος που ανήκουν και η
ενεργή βοήθεια στην κινητοποίηση και κοινωνική αποκατάσταση των
ασθενών.
4. Το προσωπικό της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), που κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρετεί σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία σε
θέσεις ειδικότητας Νοσοκόµων Φυλάκων Ασθενών, επιτρέπεται να
κατατάσσεται σε θέσεις του κλάδου ∆Ε Επιµελητών Ασθενών. Απαραίτητες
προϋποθέσεις για την κατάταξη αυτή είναι το προσωπικό του προηγούµενου
εδαφίου να έχει ασκήσει πραγµατικά τα καθήκοντα Νοσοκόµου Φύλακα
Ασθενών σε ψυχιατρικό νοσοκοµείο του Ε.Σ Υ. για χρονικό διάστηµα δέκα
(10) τουλάχιστον ετών, να έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα ή
σεµινάρια επιµόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150)
ωρών,συνεχώς ή διακεκοµµένα, σε οποιαδήποτε από τα θέµατα ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ασθενούς, ψυχολογικής
υποστήριξης ασθενούς, κοινωνικοοικονοµικής επανένταξης ασθενούς,
ανάπτυξης δράσεων σε οµάδες κοινωνικής αποκατάστασης και προώθησης
ασθενών για απασχόληση και να υποβάλει σχετική αίτηση.
Για την κατάταξη αυτή απαιτείται απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ.,
που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού
συµβουλίου. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η κατάταξη γίνεται µε το βαθµό που φέρει ο
κατατασσόµενος στην κατεχόµενη από αυτόν θέση. Η θέση αυτή µεταφέρεται
αυτοδικαίως στον κλάδο ∆Ε Επιµελητών Ασθενών, που συνιστάται επίσης
αυτοδικαίως µε την έκδοση της απόφασης κατάταξης, εφόσον δεν έχει
συσταθεί ο κλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
5. Οι µεταφερόµενες θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως στον κλάδο ∆Ε
Επιµελητών Ασθενών, διαβαθµίζονται ενιαίως στους βαθµούς ∆΄Α΄. Για τη
µεταφορά και τη σύσταση των θέσεων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ, που ορίζει τον κλάδο, τον αριθµό των
θέσεων και τη διαβάθµισή τους. Η απόφαση αυτή δεν δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Προσωπικό, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρετεί σε
ψυχιατρικά νοσοκοµεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις ΝοσοκόµουΦύλακα
Ασθενούς, επιτρέπεται να κατατάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου
εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε προσωποπαγείς θέσεις
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε την ίδια σχέση εργασίας και την ίδια
ειδικότητα, που µετονοµάζεται αυτοδικαίως µε την έκδοση της απόφασης
κατάταξης σε ειδικότητα Επιµελητή Ασθενούς, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
7. Το προσωπικό των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου ασκεί τα
οριζόµενα καθήκοντα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.
8. Θέσεις ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών και κατηγορίας ΥΕ των ψυχιατρικών
νοσοκοµείων, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου είναι κενές ή
κενώνονται εφεξής και δεν έχουν προκηρυχθεί για πλήρωση, µεταφέρονται
αυτοδικαίως στον κλάδο ∆Ε Επιµελητών Ασθενών και διαβαθµίζονται στους
βαθµούς ∆΄Α΄. Για τη µεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου
του οικείου Πε.Σ.Υ, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Όταν πρόκειται για ψυχιατρικά νοσοκοµεία που δεν ανήκουν σε Πε.Σ.Υ., τις
αποφάσεις και τις διαπιστωτικές πράξεις που προβλέπονται στις
παραγράφους Α.4, Α.5 και Α.8 του παρόντος άρθρου εκδίδει ο ∆ιοικητής του
οκείου ψυχιατρικού νοσοκοµείου.
Β. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α΄)
εφαρµόζεται από την έναρξη της ισχύος της και µέχρι το διορισµό ∆ιοικητή,
κατά τις διατάξεις του ν.2889/2001, και για τους υπαλλήλους που
συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. µε την
ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Η ίδια διάταξη, από την έναρξη της
ισχύος της, εφαρµόζεται και για τους υπαλλήλους που συµµετέχουν στο ∆.Σ.
των Θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων µε την ιδιότητα του Προέδρου.
Γ. Η Κεντρική Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων, που συστήθηκε µε
τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 127 Α΄) και
λειτουργεί στα πλαίσια του ΚΕ.Σ.Υ. (Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας), σύµφωνα µε
την παρ.4 του άρθρου 13 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄), καταργείται και
όλες οι αρµοδιότητές της µεταβιβάζονται στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών
Λοιµώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.).
∆. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να καθορίζεται
αµοιβή και αποζηµίωση για έξοδα κίνησης για τα µέλη των επιτροπών του
άρθρου 10 του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄) και του π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α΄).
Ποσοστό 10% του προβλεπόµενου από τις διατάξεις των παραπάνω
προεδρικών διαταγµάτων παραβόλου για την εξέταση των υποβαλλόµενων
αιτήσεων αποτελεί έσοδο του προϋπολογισµού της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
Ε. Σε αλλοδαπούς οικονοµικούς µετανάστες που έχουν µολυνθεί από τη
λοίµωξη HIV ή άλλα λοιµώδη νοσήµατα, εφόσον χρήζουν θεραπευτικής
αγωγής και δεν µπορεί στη χώρα προέλευσής τους ή και επιστροφής τους να
χορηγηθεί αποτελεσµατική θεραπευτική αγωγή, χορηγείται δωρεάν
νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Για το διάστηµα που διαρκεί
η θεραπευτική αγωγή, οι αλλοδαποί οικονοµικοί µετανάστες δικαιούνται
προσωρινής άδειας παραµονής και εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ρυθµίζονται οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της διάταξης.
ΣΤ. Η διάταξη της παρ. 7 στοιχείο β΄ του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
"β) Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές λαµβάνουν τις τακτικές
αποδοχές, καθώς και όλα τα µε οποιαδήποτε ονοµασία επιδόµατα και
οποιεσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες αποζηµιώσεις της οργανικής τους
θέσης, πλην εφηµεριών. Εάν το σύνολο των παραπάνω τακτικών αποδοχών
και κάθε φύσης επιδοµάτων υπολείπεται των τακτικών µηνιαίων αποδοχών
του Επιµελητή Α΄ του Ε.Σ.Υ µε δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας για τους
Επιθεωρητές και του Επιµελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ µε δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας
για τους Βοηθούς Επιθεωρητές, συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων και
λοιπών παροχών εκτός των εφηµεριών, καταβάλλεται η διαφορά ως επίδοµα
εξίσωσης και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στον Γενικό
Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές
καταβάλλεται, επιπλέον, ειδική πρόσθετη αποζηµίωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται, κατά ειδικότητα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας
και η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας."
Ζ. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 7 του άρθρου 6
του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄, 20.1.1995), οι νέες Υπηρεσίες Κοινωνικής
Φροντίδας, που προβλέπονται από το άρθρο 13 του προαναφερθέντος
νόµου, λειτουργούν στο πλαίσιο των συγχωνευθέντων µε το άρθρο 7 του
νόµου αυτού νοµικών προσώπων (ΠΙΚΠΑ, ΕΟΠ, Κ.Β.ΜΗΤΕΡΑ), σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία που τα διέπει.
Το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 13 του ίδιου νόµου, που υπηρετεί στον
Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας, διέπεται από τις διατάξεις του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν, η δε κατανοµή των
θέσεων του προσωπικού αυτού στις προαναφερόµενες υπηρεσίες, καθώς και
οι ειδικότερες αρµοδιότητες και τα καθήκοντα αυτού καθορίζονται µε
αποφάσεις του ∆.Σ του Ε.Ο.Κ.Φ., που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας
και Πρόνοιας.
Η. Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
και η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, που εξαιρούνται από την
εφαρµογή του συνόλου των διατάξεων του ν.δ. 496/1974, όπως ισχύουν
σήµερα, είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, έχουν ίδια περιουσία και
υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση
δικαιωµάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και
αξιοποίηση της περιουσίας τους, διοικούνται δε δια Συµβουλίου. Για την
επίτευξη των σκοπών τους οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Π.Ι.Σ. και
η Ε.Ο.Ο. µπορούν να ιδρύουν νοµικά πρόσωπα µε εταιρική ή µη µορφή.
Θ.1. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους ο Πανελλήνιος
Φαρµακευτικός Σύλλογος, καθώς και οι κατά τόπους Φαρµακευτικοί Σύλλογοι
µπορούν να ιδρύουν Νοµικά Πρόσωπα µε εταιρική ή µη µορφή.
2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 3601/ 1928 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο, ως εξής:
"Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού
Συλλόγου, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, µπορεί να
πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικά και µετεκπαιδευτικά σεµινάρια, διαλέξεις και
έκδοση εντύπων αγωγής υγείας για την πραγµατοποίηση των σκοπών αυτών,
η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισµό του Πανελλήνιου
Φαρµακευτικού Συλλόγου."
3. Στο άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται τέταρτη
παράγραφος, ως εξής:
"4. ∆εν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρµακείου σε φαρµακοποιούς που έχουν
συµπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας
φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, που ανήκουν σε φαρµακοποιούς, που
έχουν συµπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, ανακαλούνται µε πράξη της
αρµόδιας αρχής. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2003."
4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 1963/1991 προστίθεται περίπτωση
ζ΄ που έχει ως εξής:
"ζ. Οι συνέπειες και ο τρόπος εφαρµογής των επιβαλλόµενων διοικητικών,
συµβατικών και πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των φαρµακοποιών
µετόχων τα φαρµακεία των οποίων µετέχουν στην Ε.Φ.".
5. Τα ιδρυόµενα στο εξής φαρµακεία πρέπει να απέχουν µεταξύ τους και από
τα ήδη λειτουργούντα τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα, η δε απόσταση

µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρµακείων,
κατ΄ ευθείαν νοητή γραµµή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος
θεωρηµένου από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία. Η παράγραφος 4β του
άρθρου 6 του ν.1963/1991 καταργείται.
(Με την παρ. 14 περ. β) του άρθρου 19 του Ν. 3106/03, ΦΕΚ-30 Α’,
ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 6 του Ν. 1963/ 1991
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι 1.6.2003 και αναστέλλεται µέχρι τότε η ισχύς
της διάταξης της παρ. Θ.5 του άρθρου 11 του Ν. 2955/2001»).
6. Στον Οργανισµό του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου προστίθενται
οι εξής θέσεις προσωπικού:
α. Μία (1) θέση κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού /Οικονοµικού, µε βαθµό ∆ιευθυντή .
β. Μία (1) θέση κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού / Οικονοµικού, µε βαθµούς ∆΄ έως Α΄.
γ. Μία (1) θέση κλάδου Π.Ε. Βιβλιοθηκονόµου, µε βαθµούς ∆΄ έως Α΄.
δ. ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµούς ∆΄ έως
Α΄.
ε. Μία (1) θέση µεταφραστή της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τριετούς διάρκειας. Προσόν
διορισµού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα µετάφρασης και διερµηνείας Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο
ή δίπλωµα ξενόγλωσσου τµήµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της
αλλοδαπής.
Προσόντα διορισµού του προσωπικού υπό στοιχεία β΄ µέχρι δ΄ είναι αυτά που
προβλέπονται από το προεδρικό διάταγµα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).
Άρθρο 12
Α. Από 1.1.2002, το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των πάσης φύσεως
εσόδων του Ε.Ο.Φ., όπως αυτό προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παρ.
4 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης των
εσόδων αυτών, τροποποιείται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Β. 1. Συνιστάται στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων ειδικός λογαριασµός για
την αξιοποίηση των κονδυλίων που διατίθενται σε αυτόν από την εκτέλεση
ερευνητικών, επιµορφωτικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων,
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µελετών, έργων και από παροχή σχετικών
υπηρεσιών, που χρηµατοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιδιώτες ή δηµόσιους φορείς.
2. Σκοπός του Λογαριασµού είναι η διάθεση και διαχείριση των κονδυλίων για
τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών έργων, για την
παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών
µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και
αναλύσεων, την ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών, την παροχή γνωµοδοτήσεων,
τη χρηµατοδότηση επιστηµονικών εκδόσεων, τη συµµετοχή σε διεθνείς
επιστηµονικές επιτροπές, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην καλύτερη ενάσκηση των
αρµοδιοτήτων του Ε.Ο.Φ..
3. Για την υποστήριξη και επίτευξη των σκοπών του Λογαριασµού, ο Ε.Ο.Φ.
µπορεί να προσλαµβάνει ειδικούς επιστήµονες µε συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχολούνται ειδικά και

µόνο για το έργο για το οποίο προσελήφθησαν, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
4. Οι πόροι του ειδικού αυτού λογαριασµού προέρχονται από κονδύλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από παροχές υπηρεσιών σε τρίτους, ειδικές
εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους
φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς, άλλα τυχόν
έσοδα που θα προβλεφθούν από ειδικές διατάξεις νόµων, πρόσοδοι από
περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω του ειδικού λογαριασµού και
δωρεές κάθε είδους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
5. Ο λογαριασµός διοικείται από τριµελή Επιτροπή που ορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Φ.. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη σύσταση,
διαχείριση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασµού ρυθµίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας.
Γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄), µε το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄),
αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Η Ειδική Επιτροπή είναι εννεαµελής και συγκροτείται από πέντε (5)
καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των σχολών επιστηµών υγείας των
Α.Ε.Ι. ή γιατρούς µε βαθµό διευθυντή του Ε.Σ.Υ., εκ των οποίων τουλάχιστον
ένας θα είναι παθολόγος και ένας φαρµακολόγος, έναν φαρµακοποιό µε
προϋπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών στο Ε.Σ.Υ., έναν γιατρό ή φαρµακοποιό
του Ε.Ο.Φ., καθώς και έναν γιατρό ή φαρµακοποιό του Ι.Κ.Α. και του Ο.Γ.Α.,
που προτείνεται από τις ∆ιοικήσεις τους. Για καθένα από τα µέλη ορίζεται
αντίστοιχα και αναπληρωτής. Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής
καθηγητής Α.Ε.Ι..
Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι η κατάρτιση νέου ή η αναθεώρηση του
καταλόγου συνταγογραφούµενων φαρµάκων για όλους τους ασφαλιστικούς
φορείς και το ∆ηµόσιο, µε αντικειµενικά κριτήρια, όπως η αποδεδειγµένη
θεραπευτική αποτελεσµατικότητά τους, η ανεκτικότητα και ασφάλεια, το µέσο
κόστος ηµερήσιας θεραπείας, η χορήγησή τους από τις κοινωνικές ασφαλίσεις
άλλων χωρών, καθώς και κάθε άλλο ενδεδειγµένο κριτήριο κατά την κρίση της
Επιτροπής, τα οποία ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους. Η Επιτροπή
δύναται, κατά την κρίση της, να αναθέτει σε ειδικούς εισηγητές ή σε ειδικές
εισηγητικές επιτροπές τη µελέτη θεµάτων της αρµοδιότητάς της,
συµπεριλαµβανοµένων και φαρµακοοικονοµικών µελετών."
∆. 1. [Αρχή Τροποποίησης] Η προθεσµία για την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α΄), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2256/1994 (ΦΕΚ
196/Α΄), παρατείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2003 - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΑΡ. ∆ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’ [Τέλος
Τροποποίησης]
Από την έκδοση του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας, το ήδη υπηρετούν
προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου εντάσσεται
στις προβλεπόµενες θέσεις, ανάλογα µε τα προσόντα και την ειδικότητά τους
µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ..
2. Το άρθρο 3 του ν. 2161/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

"Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.), που
διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται
από καταξιωµένα και αναγνωρισµένα πρόσωπα του οικονοµικού και
επιστηµονικού χώρου του ιδιωτικού τοµέα ή της δηµόσιας διοίκησης, που
µπορούν µε τις γνώσεις και την πείρα τους να συµβάλλουν αποτελεσµατικά
στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισµού.
[Αρχή Τροποποίησης]
Στο ∆.Σ. του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), µπορεί να
συµµετέχουν και µέλη ∆.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
ειδικοτήτων σχετικών µε τη δράση και τους σκοπούς του Οργανισµού
εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2530/1997 και των
άρθρων 5 παρ. 11β και 14 του Ν. 2703/ 1999 – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος
Τροποποίησης]
Στο επταµελές διοικητικό συµβούλιο υποχρεωτικά συµµετέχουν, οι ίδιοι ή οι
αναπληρωτές τους, ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης
ναρκωτικών και ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.. Εκ των υπολοίπων µελών ένας
θα είναι πτυχιούχος σχολών επιστηµών υγείας, ένας ανθρωπιστικών
επιστηµών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστηµών νοµικής.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, µε πρόταση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. είναι πλήρους
απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. είναι πλήρους ή µερικής
απασχόλησης. Με την απόφαση διορισµού του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών ορίζεται και το
καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον
Οργανισµό.
[Αρχή Τροποποίησης]
Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του ∆.Σ. είναι
τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. είναι ελευθέρως
ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται µε
την ίδια διαδικασία. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης. Οι
αµοιβές και οι κάθε είδους αποζηµιώσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
του ∆.Σ. ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. Οι αποδοχές του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου του ∆.Σ. δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που κάθε
φορά λαµβάνουν οι Πρόεδροι των Πε.Σ.Υ.Π.. Με όµοια απόφαση ορίζονται και
η αµοιβή και κάθε είδους αποζηµιώσεις των υπόλοιπων µελών του ∆.Σ –
ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ
Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα
απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος
ή ο Αντιπρόεδρος.
Ο διορισµός νέου µέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του ∆.Σ., λόγω
κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για το µέχρι της λήξης τη
θητείας των λοιπών µελών χρόνο. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων µελών
και µέχρι να διορισθούν νέα µέλη, το ∆.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα
για τρεις µήνες, εφόσον παραµένουν τουλάχιστον τέσσερα από τα ορισθέντα
µέλη του, συµπεριλαµβανοµένου σε αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου."
Η θητεία του υφιστάµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει µετά τριάντα (30)
ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α΄)
"Καταπολέµηση διάδοσης των ναρκωτικών και άλλες διατάξεις" αντικαθίσταται
ως εξής:
"1. Στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. συνιστάται µία θέση Γενικού ∆ιευθυντή, µε τριετή θητεία. Η
θέση αυτή πληρώνεται κάθε φορά µε δηµόσια προκήρυξη. Η εξέταση των
υποψηφιοτήτων και η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται και οι µηνιαίες αποδοχές του. Απαραίτητα
προσόντα για την κατάληψή της είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιµη
υπηρεσία, δεόντως αποδεικνυόµενη, σε θέσεις του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικού
τοµέα και δ) εµπειρία στο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται ο Οργανισµός. Ο
Γενικός ∆ιευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
προΐσταται δε όλων των υπηρεσιών του Οργανισµού. Σκοπός της
συνιστώµενης θέσης Γενικού ∆ιευθυντή είναι ο συντονισµός της δράσης τόσο
των κεντρικών υπηρεσιών όσο και των κάθε επιµέρους µονάδων της
αρµοδιότητας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.."
(Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 2161/93 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 2161/93).
Οι προβλεπόµενες, από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, θέσεις
διευθυντών πληρώνονται κατόπιν προκήρυξης, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τριών ετών. Το ∆.Σ. του Οργανισµού δύναται,
κατόπιν αξιολόγησης, να ανανεώνει τη σύµβαση αυτή για ίσο ή µικρότερο
διάστηµα.
4. Συνιστάται Επιτροπή ∆ιυπουργικού Συντονισµού, όπου µετέχουν οι
προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων ή Γραφείων που είναι αρµόδια για
την εφαρµογή και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης, από τα
Υπουργεία Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής
Άµυνας, Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, Πολιτισµού,
Εµπορικής Ναυτιλίας, ∆ηµόσιας Τάξης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι
διευθυντικό στέλεχος του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Η Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον
µία φορά το µήνα. Αντικείµενό της είναι ο συντονισµός και η προώθηση των
αναγκαίων µέτρων, προγραµµάτων και δράσεων, εκ µέρους των
συναρµόδιων Υπουργείων, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης, καθώς
και η παρακολούθηση εφαρµογής τους.
Ε. Το άρθρο 19 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄), που αντικατέστησε το άρθρο
12 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης απαγορεύεται. Κατ'
εξαίρεση η χορήγηση των ουσιών αυτών επιτρέπεται από: α) δηµόσιες,
ειδικές προς τούτο, µονάδες στις οποίες χορηγείται η σχετική άδεια, µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας µετά από γνώµη του Ο.ΚΑ.ΝΑ.,
β) τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., µετά από σχετική άδεια που χορηγείται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται
ειδικώς οι ουσίες, των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση και οι όροι κάτω από
τους οποίους θα χορηγούνται.
2. Η χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των
υποδοχέων των οπιούχων επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην
άδεια κυκλοφορίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας

µετά από γνώµη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης των ουσιών
αυτών από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς.
3. Όποιος χορηγεί ουσίες για υποκατάσταση της εξάρτησης, κατά παράβαση
αυτής της διάταξης και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, τιµωρείται
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 2161/1993.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να καθορίζονται οι
γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις και άλλες λεπτοµέρειες για την εκτέλεση και
εφαρµογή προγραµµάτων υποκατάστασης από δηµόσιους φορείς."
ΣΤ. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ
96 Α΄) "Εκσυγχρονισµός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις"
αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ατόµων µε
Ψυχικές ∆ιαταραχές είναι εννεαµελής και αποτελείται από:
α) έναν ψυχίατρο και έναν παιδοψυχίατρο,
β) δύο κοινωνικούς λειτουργούς,
γ) έναν από τους λοιπούς επαγγελµατίες ψυχικής υγείας,
δ) δύο νοµικούς,
ε) δύο εκπροσώπους των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή των
συλλόγων οικογενειών των χρηστών."
Άρθρο 13
Συµπλήρωση διατάξεων του ν. 2889/2001
1. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
"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."
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 προστίθενται
εδάφια ως εξής:
"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.."
3. 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΄).
4. 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.
5. Μετάταξη υπαλλήλων µε βαθµό ∆ιευθυντή, που έχουν προαχθεί µε βάση
τους ενιαίους πίνακες προακτέων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της
παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν.2889/2001, όπως τροποποιούνται και
αντικαθίστανται µε το παρόν άρθρο, σε οµοιόβαθµη θέση άλλης
αποκεντρωµένης µονάδας του οικείου Πε.Σ.Υ., στην οποία µπορούν να
προΐστανται κατά τον οργανισµό της µονάδας αυτής, πραγµατοποιείται για
αντιµετώπιση υπηρεσιακών αναγκών µε απόφαση του Προέδρου του οικείου
Πε.Σ.Υ., που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
6. Η κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου
6 του ν. 2889/2001, όπως συµπληρώνεται µε την παρ. 2 του παρόντος

άρθρου, ανάθεση των καθηκόντων της θέσης ∆ιευθυντή γίνεται από τον
Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ..
7. Οι κατά τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου αποφάσεις
προαγωγής, τοποθέτησης και µετάταξης ∆ιευθυντών δηµοσιεύονται σε
περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι τοποθετούµενοι ή
µετατασσόµενοι ∆ιευθυντές καθίστανται υπάλληλοι των υπηρεσιών, στις
οποίες ανήκουν οι οργανικές µονάδες στις οποίες τοποθετούνται ή
µετατάσσονται.
8. 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.
9. Η απόσπαση υπαλλήλων, που διέπονται από τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, από την Κεντρική Υπηρεσία Πε.Σ.Υ. ή νοσοκοµειακή
µονάδα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο [Αρχή Τροποποίησης] ή
Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ
Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] σε άλλη µονάδα που ανήκει
στο ίδιο Πε.Σ.Υ., επιτρέπεται να διενεργείται, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του
άρθρου 68 του ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, µε απόφαση του
Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ. Αν σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αυτές
δεν έχει συσταθεί ή δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συµβούλιο, η απόφαση της
απόσπασης εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του συµβουλίου αυτού.
10. Η απόσπαση υπαλλήλων, που διέπονται από τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, από την Κεντρική Υπηρεσία Πε.Σ.Υ. ή νοσοκοµειακή
µονάδα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο [Αρχή Τροποποίησης] ή
Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ
Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ [Τέλος Τροποποίησης], που ανήκουν σε ένα Πε.Σ.Υ.
σε υπηρεσιακή µονάδα άλλου Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να διενεργείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει. Η
απόσπαση αυτή διενεργείται µε κοινή απόφαση των προέδρων των οικείων
Πε.Σ.Υ.. Σε περιπτώσεις διαφωνίας τους αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και
Πρόνοιας. Αν σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αυτές δεν έχει συσταθεί ή
δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συµβούλιο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη
του συµβουλίου αυτού.
11. Επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η µετάταξη των υπαγόµενων στον
Υπαλληλικό Κώδικα Υπαλλήλων της Κεντρικής υπηρεσίας Πε.Σ.Υ. ή
νοσοκοµειακής µονάδας του ή Κέντρου Υγείας ή Περιφερειακού Ιατρείου
[Αρχή Τροποποίησης] ή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] σε
κενές θέσεις της ίδιας κατηγορίας του αυτού ή άλλου κλάδου, υπηρεσιακών
µονάδων του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ. ή θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων. Ο
µετατασσόµενος πρέπει να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την
κατάληψη της θέσης στην οποία µετατάσσεται. ∆εν επιτρέπεται µετάταξη
δόκιµου υπαλλήλου.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και για αµοιβαία µετάταξη
υπαλλήλων, οπότε οι κατεχόµενες από τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους
θέσεις λογίζονται κενές.
[Αρχή Τροποποίησης]

Οι µετατάξεις διενεργούνται µε αποφάσεις του αρµόδιου ή των αρµόδιων
Προέδρων των οικείων Πε.Σ.Υ.Π. ύστερα από γνώµη των οικείων
υπηρεσιακών συµβουλίων, που συνεκτιµούν και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι
αιτήσεις µετατάξεων, που υποβάλλονται τους µήνες Φεβρουάριο και
Σεπτέµβριο κάθε έτους στην αρµόδια υπηρεσία προσωπικού στην οποία
ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι και κοινοποιούνται στην υπηρεσία
υποδοχής, συνεξετάζονται από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο εντός των
επόµενων µηνών Μαρτίου και Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Η σχετική
γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου διαβιβάζεται εντός του πρώτου
δεκαπενθηµέρου των επόµενων µηνών Απριλίου και Νοεµβρίου, αντίστοιχα,
µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην υπηρεσία υποδοχής, που φροντίζει για τη
λήψη της γνωµοδότησης του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και την
προώθηση του σχεδίου της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση διαφωνίας
των Προέδρων των οικείων Πε.Σ.Υ.Π. αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και
Πρόνοιας. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 71 και της παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν. 2683/1999 εφαρµόζονται στις µετατάξεις της παρούσας
παραγράφου – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.
6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
12. Κενές θέσεις µε βαθµό ∆ιευθυντή των κεντρικών υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ.
επιτρέπεται να καλύπτονται µε µετάταξη υπαλλήλων δηµόσιων υπηρεσιών και
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που υπηρετούν σε κλάδους της ίδιας
κατηγορίας, έχουν βαθµό ∆ιευθυντή και κατέχουν τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα για τις θέσεις στις οποίες µετατάσσονται.
Οι µετατάξεις αυτές ενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας και του αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση
των ενδιαφεροµένων και γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων,
εφόσον δεν είναι δυνατή, σύµφωνα µε τους οικείους πίνακες προακτέων, η
πλήρωση των κενών αυτών θέσεων µε προαγωγή, λόγω ελλείψεως
υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ορίζεται
ότι : «3. Οι διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256
Α΄) εφαρµόζονται και για την πλήρωση κενών θέσεων µε βαθµό διευθυντή
των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πε.Σ.Υ.Π., µε µετάταξη υπαλλήλων µε βαθµό
διευθυντή των αποκεντρωµένων υπηρεσιακών µονάδων του ίδιου ή άλλου
Πε.Σ.Υ.Π.. Η απόφαση της µετάταξης εκδίδεται από τον πρόεδρο του οικείου
Πε.Σ.Υ.Π. ή τους προέδρους των οικείων Πε.Σ.Υ.Π.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001
(ΦΕΚ 256 Α΄) εφαρµόζονται και για την απόσπαση ή µετάταξη των
αναφερόµενων σε αυτές υπαλλήλων σε διασυνδεόµενα µε το οικείο Πε.Σ.Υ.Π.
νοσοκοµεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37
Α΄) και αντίστροφα για την απόσπαση ή µετάταξη των υπαγόµενων στον
Υπαλληλικό Κώδικα υπαλλήλων των διασυνδεόµενων µε το Πε.Σ.Υ.Π.
νοσοκοµείων σε υπηρεσίες των φορέων των παραγράφων 9 και 11 του
άρθρου 13 του Ν. 2955/2001. Η απόσπαση ή µετάταξη διενεργείται µε κοινή
απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ.Π. και του Προέδρου του ∆.Σ. του
διασυνδεόµενου νοσοκοµείου, µετά από σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητή, όταν
πρόκειται για απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων από υπηρεσίες των
παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 σε διασυνδεόµενα µε

το Πε.Σ.Υ.Π. νοσοκοµεία και αντίστροφα. Η απόσπαση ή µετάταξη
διενεργείται µε κοινή απόφαση των Προέδρων του ∆.Σ. των νοσοκοµείων,
µετά από σύµφωνη γνώµη των ∆ιοικητών, όταν πρόκειται για απόσπαση ή
µετάταξη υπαλλήλου από ένα νοσοκοµείο σε άλλο νοσοκοµείο της
παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001»).
13. Κενές θέσεις των κεντρικών υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να
καλύπτονται µε µετάταξη µόνιµων υπαλλήλων δηµόσιων υπηρεσιών και
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που υπηρετούν σε κλάδους της ίδιας
κατηγορίας και έχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για τις θέσεις στις
οποίες µετατάσσονται. Οι µετατάξεις αυτές ενεργούνται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του αρµόδιου Υπουργού, που
δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση
αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων και γνώµη των
οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για υπαλλήλους
που έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι τµηµάτων ή αυτοτελών γραφείων. Οι
υπάλληλοι αυτοί για να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή
αυτοτελούς γραφείου στην υπηρεσία όπου µετατάσσονται, θα πρέπει να
κριθούν και επιλεγούν από το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο της νέας τους
υπηρεσίας. Η επιλογή ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του
ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.
14. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η πλήρωση κενών
θέσεων ∆ιευθυντών ή η επιλογή προϊσταµένων τµηµάτων και αυτοτελών
γραφείων κεντρικών υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ., λόγω ελλείψεως υπαλλήλων
που να έχουν τα απαιτούµενα προσόντα, επιτρέπεται να ανατίθενται τα
καθήκοντα των θέσεων αυτών σε υπαλλήλους που υπηρετούν µε απόσπαση,
εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπεται να έχουν οι
προϊστάµενοι των ανωτέρω οργανικών µονάδων. Η κατά το προηγούµενο
εδάφιο ανάθεση γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ.. Στους
υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται το προβλεπόµενο για κάθε θέση επίδοµα.
(Με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3172/03, ΦΕΚ-197 Α’ ορίζεται ότι :
«Οι διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14 του άρθρου 13 του Ν.
2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄) εφαρµόζονται ανάλογα και για τις θέσεις των
∆ιευθύνσεων ∆ηµόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας»).
15. Τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά τους ιατρεία λογίζονται ως µία αρχή,
για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν µετακινήσεις, αποσπάσεις και
µετατάξεις υπαλλήλων τους.
16. Οι κατά τις διατάξεις του ν. 2889/2001 Πρόεδρος και Αναπληρωτής
Γενικός ∆ιευθυντής του Πε.Σ.Υ., ∆ιοικητής και Αναπληρωτής ∆ιοικητής των
νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. για την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση
υπάγονται στην αρµοδιότητα του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του ν. 2683/1999.
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.
19. Η παρ. 19 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
"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."
(Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡ. 19 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 22 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’).
20. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2889/2001
καταργείται.
21. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2889/2001, που αρχίζει
"για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη
των αιρετών εκπροσώπων" και τελειώνει "των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου" αντικαθίσταται ως εξής:
" 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."
22. 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.
23. Το Συµβούλιο ∆ιοίκησης του Γενικού Νοσοκοµείου Σύρου "ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ
ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ" έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα για τη διαχείριση, διοίκηση,
αξιοποίηση και διάθεση του αυτοτελούς κληροδοτήµατος Ι. Βαρδάκα, καθώς
και για την υποβολή στη ∆ιεύθυνση Εθνικών Κληροδοτηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών του ετήσιου προϋπολογισµού λειτουργίας του
Κληροδοτήµατος και του αντίστοιχου απολογισµού και ισολογισµού.
24. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2889/ 2001 προστίθεται εδάφιο,
ως εξής:
"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."
25. 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.
26. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 προστίθενται τα
παρακάτω εδάφια:
"To ∆.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης των παραπάνω νοσοκοµείων και
ασκεί, µεταξύ των άλλων αρµοδιοτήτων του, και τις αρµοδιότητες του άρθρου

5 παρ. 7. Α. στοιχεία β΄, ιζ΄, και κ΄ του ν. 2889/2001. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τα παραπάνω νοσοκοµεία.
Στο Νοσοκοµείο Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων "ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ"
οι αρµοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 2889/2001 για το
∆ιοικητή ασκούνται από το ∆ιευθυντή του νοσοκοµείου που προβλέπει η
διαθήκη της Ιφιγένειας Συγγρού και καταργείται η θέση του ∆ιοικητή."
27. 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.).
28. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2889/2001 προστίθεται εδάφιο:
"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."
29. Ιατροί Παθολόγοι που υπηρετούν ως Επιµελητές Ε.Σ.Υ. σε ογκολογικά
τµήµατα µπορούν, αφού συµπληρώσουν τριετή υπηρεσία, να συµµετάσχουν
στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της Παθολογικής Ογκολογίας.
(Με την περ. γ του άρθρου 29 του Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α’ ορίζεται ότι :
«1. Η διάταξη της παρ. 29 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄)
εφαρµόζεται και στους ιατρούς παθολόγους, οι οποίοι υπηρετούν στο
Ογκολογικό Τµήµα του υπαγόµενου στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Γεώργιος Γεννηµατάς». Η παρούσα, καθώς και η
πιο πάνω διάταξη ισχύουν µέχρι 30 Ιουνίου 2004.
2. Σε κάθε νοσοκοµείο του δηµόσιου τοµέα και σε κάθε ιδιωτική κλινική
συνιστάται, µε απόφαση της οικείας διοίκησης, «Ογκολογική Επιτροπή
Νοσοκοµείου» (Ο.Ε.Ν.) µε κύρια αρµοδιότητα την εφαρµογή της
αντικαρκινικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας στη
συγκεκριµένη νοσηλευτική µονάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και οι ειδικότερες αρµοδιότητες
της Ο.Ε.Ν. και του Προέδρου της και ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της.
3. Στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγιεινής της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται και λειτουργεί αυτοτελές
Γραφείο µε την ονοµασία «Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών» (Ε.Α.Ν.). Το Ε.Α.Ν.
είναι η υπηρεσία που καταγράφει, σε ετήσια βάση, όλες τις νέες περιπτώσεις
καρκίνου που διαπιστώνονται στην Ελλάδα, στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό
τοµέα, καθώς και τα αποτελέσµατα της θεραπείας και την έκβαση της νόσου.
Με τον Οργανισµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι
ειδικότερες αρµοδιότητες και η στελέχωση του Ε.Α.Ν. και ρυθµίζονται ο
τρόπος τήρησης και λειτουργίας του Αρχείου και οι διαδικασίες διασύνδεσης
αυτού µε τις Επιτροπές Ογκολογίας των νοσοκοµείων και τους λοιπούς
αρµόδιους φορείς, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο
και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Μέχρι την
τροποποίηση του Οργανισµού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας τα

παραπάνω θέµατα ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας»).
Άρθρο 14
1. Πανεπιστηµιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και υπηρετούν σε
πανεπιστηµιακή κλινική, εργαστήριο ή µονάδα άλλης ειδικότητας µπορούν,
αφού συµπληρώσουν υπηρεσία ίση µε το χρόνο που απαιτείται κάθε φορά για
τη λήψη της αντίστοιχης ειδικότητας, να συµµετάσχουν στις εξετάσεις για την
απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας αυτής.
2. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ.
2 του άρθρου 19 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσµία προσαρµογής
των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί µε τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), παρατείνεται µέχρι 14.3.2002.
(Με το άρθρο 39 του Ν. 3252/04, ΦΕΚ-132 Α’ ορίζεται ότι : «Η
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του
άρθρου 19 του Π.∆. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσµία προσαρµογής των
ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί µε τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 15 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.
2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ
30 Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄),
παρατείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2004»).
(Με το άρθρο 32 του Ν. 3305/05, ΦΕΚ-17 Α’ ορίζεται ότι : «Η
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του
άρθρου 19 του Π.∆. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσµία προσαρµογής των
ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί µε τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 15 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.
2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α΄), της παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ
30 Α΄), της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α΄) και του
άρθρου 39 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄) παρατείνεται µέχρι την 30ή
Ιουνίου 2005»).
3. 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..
4. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 2190/ 1994, όπως ισχύει µετά
τη συµπλήρωσή της µε την παρ. 8γ του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ
180 Α΄), προστίθεται το εξής εδάφιο:
"Η παραπάνω προθεσµία ορίζεται σε ένα έτος όταν πρόκειται για διορισµούς
σε νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Πολυδύναµα
Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και στο Ε.Κ.Α.Β.".
Άρθρο 15
Συµβάσεις µεταξύ νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και προµηθευτών για την
προµήθεια φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού, χηµικών αντιδραστηρίων και

ορθοπεδικού υλικού, οι οποίες έχουν καταρτιστεί µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος κατόπιν διαγωνισµού στη διακήρυξη του οποίου δεν αναφέρονταν
οι ποσότητες κάθε κατηγορίας των υπό προµήθεια αγαθών ή κατόπιν
διαγωνισµού που κατακυρώθηκε σε περισσότερους από έναν µειοδότες,
θεωρούνται νόµιµες και τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα εξοφλούνται.
Παρατάσεις, µε κοινή συµφωνία των µερών, συµβάσεων που έχουν
καταρτιστεί νόµιµα, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι συµβάσεις του
προηγούµενου εδαφίου, µεταξύ νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και προµηθευτών για
την προµήθεια φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού, χηµικών αντιδραστηρίων και
ορθοπεδικού υλικού, θεωρούνται νόµιµες και η ισχύς τους λήγει την
31.12.2001.
[Αρχή Τροποποίησης]
Άρθρο 15Α
Παρατάσεις συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί µετά τον Απρίλιο του 2000,
µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και προµηθευτών και µεταξύ Ι.Κ.Α. και
προµηθευτών µε κοινή συµφωνία των µερών για την προµήθεια των ειδών
ακτινογραφικών films, πλαστικών συριγγών µίας χρήσης µε βελόνη και χωρίς
βελόνη, φίλτρων αιµοκάθαρσης τεχνητού νεφρού, συστηµάτων συλλογής
αίµατος, συσκευών χορήγησης µετάγγισης ορρών, οστοµικών υλικών και
χειροκτίων (γαντιών) ιατρικών, θεωρούνται νόµιµες και η ισχύς τους λήγει την
31.12.2003 – ΠΡΟΣΘ. ΑΡΘΡΟΥ 15Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ
Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Άρθρο 16
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 Νοεµβρίου 2001
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2001

