Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05)
Eθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 1
∆ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας (∆.Υ.ΠΕ.)
1. Η επικράτεια διαιρείται σε Υγειονοµικές Περιφέρειες, οι οποίες ταυτίζονται
µε τις ∆ιοικητικές. Έδρα της κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας ορίζεται η έδρα
της αντίστοιχης ∆ιοικητικής Περιφέρειας. Κατ' εξαίρεση, η Περιφέρεια Αττικής
διαιρείται σε τρεις Υγειονοµικές Περιφέρειες και οι Περιφέρειες Κεντρικής
Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου διαιρούνται σε δύο Υγειονοµικές Περιφέρειες η
καθεµία.
Ειδικότερα:
Α. Η Α' Υγειονοµική Περιφέρεια 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 της Α ' Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων.
Β. Η Β' Υγειονοµική Περιφέρεια 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 της Β' Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής ορίζεται ο ∆ήµος Αγίας
Παρασκευής.
Γ. Η Γ' Υγειονοµική Περιφέρεια 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 Πει ραιά. Έδρα της Γ'
Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής ορίζεται ο ∆ήµος Πειραιά.
∆. Η Α' Υγειονοµική Περιφέρεια 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, Αρεθούσης, Βασιλικών,
Επανοµής, Θερµαϊκού, Θέρµης, Καλαµαριάς, Καλλινδοίων, Κορώνειας,
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 της Α' Υγειονοµικής Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.
Ε. Η Β ' Υγειονοµική Περιφέρεια 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, Εύοσµου, 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. "Εδρα της Β '
Υγειονοµικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης.
ΣΤ. Η Α' Υγειονοµική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τους ∆ήµους
και Κοινότητες της Νοµαρχίας Κυκλάδων.
Έδρα της Α' Υγειονοµικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζεται ο ∆ήµος
Ερµουπόλεως.
Ζ. Η Β ' Υγειονοµική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τους ∆ήµους και
Κοινότητες της Νοµαρχίας ∆ωδεκανήσου.
Έδρα της Β ' Υγειονοµικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζεται ο ∆ήµος
Ρόδου.
2. Στην έδρα κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία "∆ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας
∆.Υ.ΠΕ.", που συµπληρώνεται από το όνοµα της οικείας Περιφέρειας.
Η κάθε ∆.Υ.ΠΕ. έχει δικό της προϋπολογισµό, πρωτόκολλο, αρχείο, σφραγίδα
και Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Έδρα έχει την πόλη όπου
εδρεύει η Περιφέρεια και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Η έδρα της κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να µεταβάλλεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται, για
λειτουργικούς λόγους, να υπάγονται ορισµένες περιοχές ή ορισµένες µονάδες
παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ορισµένων περιοχών
µιας Υγειονοµικής Περιφέρειας σε άλλη Υγειονοµική Περιφέρεια.
5. Στο ελληνικό ∆ηµόσιο περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, χωρίς την
τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου, το σύνολο της κινητής
και ακίνητης περιουσίας των Πε.Σ.Υ.Π., των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των

Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 109 του Συντάγµατος και των διατάξεων περί κληρονοµιών,
κληροδοσιών και δωρεών. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
διαθέτει τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία υπάρχει δέσµευση από
τις περί κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και
αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και µε τους όρους που
τέθηκαν µε τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής, µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 2005, όλων των ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα
του ελληνικού ∆ηµοσίου, βάσει της ανωτέρω διάταξης. Οι ∆.Υ.ΠΕ., τα
Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας διατηρούν την
αποκλειστική χρήση των περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούν για την
πραγµατοποίηση των σκοπών τους, εξακολουθούν να έχουν τη διαχείριση
των περιουσιακών τους στοιχείων που περιήλθαν στο ελληνικό ∆ηµόσιο και
βαρύνονται µε τις πάσης φύσεως δαπάνες για την επισκευή και συντήρησή
τους.
Άρθρο 2
Σκοπός της ∆.Υ.ΠΕ.
Σκοπός της ∆.Υ.ΠΕ. είναι:
α) Ο προγραµµατισµός, συντονισµός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΦΠΥΥΚΑ).
Ως Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται
οι ακόλουθοι:
(1) Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας,
(2) Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης,
(3) Λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου του δηµόσιου τοµέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τοµείς υγείας
και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β) Η υποβολή, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
εισηγήσεων, µέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και
αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον
πληθυσµό της Περιφέρειας τους.
γ) Η παρακολούθηση της εφαρµογής, από τις ∆ιοικήσεις των εποπτευόµενων
ΦΠΥΥΚΑ, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 3
Όργανα ∆ιοίκησης της Υγειονοµικής Περιφέρειας
1. Όργανα διοίκησης της ∆.Υ.ΠΕ. είναι:
α) ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας και β) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ..
2. Σε κάθε ∆.Υ.ΠΕ. συνιστάται µία οργανική θέση της κατηγορίας ΕΘ του
άρθρου 79 του Ν. 2683/1999, µε βαθµό 1ο, η οποία καταλαµβάνεται από τον
∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας. Ο ∆ιοικητής είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη της Βουλής των Ελλήνων,
κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό αυτής, µε διετή θητεία, η οποία µπορεί να
ανανεώνεται µε όµοιο τρόπο. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας, δεν
απαιτείται η γνώµη της Βουλής. Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του
∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, για σπουδαίο λόγο σχετικό µε την
άσκηση των καθηκόντων του, αζηµίως για το ∆ηµόσιο, όπως και η απόσπαση
του σε άλλη Περιφέρεια για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής
Περιφέρειας είναι: πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δοκιµασµένη ικανότητα
σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιµωµένων των µεταπτυχιακών
σπουδών και της επιστηµονικής εξειδίκευσης σε θέµατα στρατηγικού
σχεδιασµού και προγραµµατισµού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της
ανάλογης εµπειρίας.
3. Σε θέση ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας επιτρέπεται 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 ∆ΕΠ A.E.I, και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι.,
εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 18 του Ν. 2190/1994
(ΦΕΚ 28 Α’), της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34Α’) και του
άρθρου 4 του γ. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και
των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α'), προκειµένου
περί µελών ∆ΕΠ των A.E.I, ή ΕΠ των T.E.I, µερικής απασχόλησης.
Προϋπόθεση, για να επιλεγούν 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 ηµερών από την
πρωτοκόλληση του εγγράφου ερωτήµατος της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, οι λειτουργοί και υπάλληλοι του
προηγούµενου εδαφίου επανέρχονται στην προηγούµενη θέση τους και ο
αντίστοιχος χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία σε
θέση προϊσταµένου τµήµατος ή διεύθυνσης, προκειµένου να κριθούν για
προαγωγή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η µισθοδοσία των
ανωτέρω βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των ∆. ΥΠ Ε..
4. Εφόσον οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
Πρόεδροι Γενικοί ∆ιευθυντές των Πε.Σ.Υ.Π. επανεπιλεγούν από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέση ∆ιοικητή Υγειονοµικής
Περιφέρειας, δεν απαιτείται, πριν το διορισµό τους, η γνώµη της Βουλής.
5. Ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει την εφαρµογή
των πολιτικών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που εκπονούνται και
ασκούνται στην Περιφέρεια ευθύνης του, στο πλαίσιο της γενικότερης
πολιτικής υγείας.
2. Καταρτίζει και ενηµερώνει σε µηνιαία βάση το χάρτη υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης της Περιφέρειάς του.
3. Καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την παροχή υπηρεσιών
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρειά του και το υποβάλλει
προς έγκριση στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ., µετά από γνωµοδότηση της Ολοµέλειας
του οικείου Συµβουλίου Υγιειονοµικής Περιφέρειας (Σ.Υ.ΠΕ.).

4. Καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών καταστροφών
και έκτακτων αναγκών και το υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ.,
µετά από γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του οικείου Συµβουλίου Υγιειονοµικής
Περιφέρειας (Σ.Υ.ΠΕ.).
5. Εισηγείται στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ. την ίδρυση, µείωση, συγχώνευση ή
µεταφορά µονάδων ή τµηµάτων των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Περιφέρειας.
6. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανοµή των
κτιριακών και λοιπών υποδοµών των φορέων της Περιφέρειας του.
7. Επεξεργάζεται, αξιολογεί και εγκρίνει όλες τις προτάσεις των ΦΠΥΥΚΑ της
Περιφέρειάς του, σχετικά µε τους οργανισµούς τους, και τις υποβάλλει προς
έγκριση στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ.
8. Επεξεργάζεται και αξιολογεί, σε σχέση µε το στρατηγικό και επιχειρησιακό
σχεδιασµό, όλες τις προτάσεις και αιτήµατα των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειάς
του και τα υποβάλλει ανάλογα στα αρµόδια όργανα.
9. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το συνολικό
ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων προσωπικού για την ∆.Υ.ΠΕ. και
τους ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειάς του.
10. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και την
παράταση παραµονής ειδικευόµενων ιατρών σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
11. Αποφασίζει για τις µετατάξεις, αποσπάσεις και µεταθέσεις του
προσωπικού, πλην του ιατρικού, των ΦΠΥΥΚΑ ευθύνης του. Οι µετατάξεις,
αποσπάσεις και µεταθέσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των
ΦΠΥΥΚΑ µιας Υγειονοµικής Περιφέρειας σε ΦΠΥΥΚΑ άλλης Υγειονοµικής
Περιφέρειας γίνονται µε κοινή απόφαση των ∆ιοικητών των αντίστοιχων
Υγειονοµικών Περιφερειών, µετά από γνώµη των αρµόδιων συλλογικών
οργάνων. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο ∆ιοικητών, αυτές µπορεί να
γίνουν µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο
∆ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί µε αποφάσεις του να µετακινεί
ιατρικό, επιστηµονικό µη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό
προσωπικό των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας του για κάλυψη εφηµερίων ή
άλλων αναγκών για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών, µέσα
στο ίδιο έτος.
12. Εγκρίνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη
επιτακτικών αναγκών.
13. Αποφασίζει την τοποθέτηση των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων
και Γραφείων της ∆.Υ.ΠΕ., καθώς και των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων και Τοµέων των ΦΠΥΥΚΑ.
14. Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, Τµηµάτων και
Γραφείων της ∆.Υ.ΠΕ., µέχρι πληρώσεως αυτών.
15. Προσλαµβάνει το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου ή αορίστου χρόνου της ∆.Υ.ΠΕ. και των εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ.
16. ∆ίνει την έγκριση για τους προϋπολογισµούς της ∆.Υ.ΠΕ. και των άλλων
φορέων αρµοδιότητας του, τις τροποποιήσεις και αναµορφώσεις τους, όπως
και τους ισολογισµούς και απολογισµούς της οικονοµικής χρήσης, προ της
υποβολής τους για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
17. Καταρτίζει το ενοποιηµένο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) των
φορέων ευθύνης του και το αποστέλλει προς τελική έγκριση στο ∆.Σ. της
∆.Υ.ΠΕ.
Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

18. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση
έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού,
προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά
ΚΑΕ προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ετησίως ανά
ΦΠΥΥΚΑ και καθορίζει το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού. Η παραπάνω
διαδικασία ολοκληρώνεται εντός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής του
αιτήµατος του ΦΠΥΥΚΑ στη ∆.Υ.ΠΕ..
19. Εισηγείται στο ∆.Σ. της οικείας ∆.Υ.ΠΕ. τη σκοπιµότητα και τον τρόπο
χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός
τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση
υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω των 100.000 ευρώ
ετησίως ανά ΦΠΥΥΚΑ. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός
διµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος του ΦΠΥΥΚΑ στη
∆.Υ.ΠΕ..
20. Παρακολουθεί και ελέγχει σε µηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση των
προϋπολογισµών και την εν γένει οικονοµική λειτουργία των φορέων της
περιοχής ευθύνης του.
21. Γνωµοδοτεί στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το
ύψος της επιχορηγήσεως των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας του για την κάλυψη
του κόστους των εφηµερίων του ιατρικού και λοιπού επιστηµονικού
προσωπικού, των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας κατά τις
νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες του λοιπού προσωπικού των
ΦΠΥΥΚΑ, καθώς και του προσωπικού της ∆.Υ.ΠΕ..
22. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων της ∆.Υ.ΠΕ. και των ΦΠΥΥΚΑ
ευθύνης του, την οποία υποβάλλει στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ..
23. Συγκροτεί οµάδες εργασίας ή επιτροπές για τη µελέτη, εισήγηση ή παροχή
γνωµοδοτήσεων σε θέµατα που αναφέρονται στη δραστηριότητα της ∆.Υ.ΠΕ.
και των ΦΠΥΥΚΑ ευθύνης του.
24. Εισηγείται στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ. την εκπόνηση κοινών ερευνητικών και
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το προσωπικό των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας
Υγιειονοµικής Περιφέρειας, αποφασίζει για την οικονοµική ενίσχυση και
διοικητική υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί την υλοποίηση τους, µετά την
έγκριση τους από το ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ..
25. Εισηγείται στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ. τη διενέργεια κοινών διαγωνισµών, µεταξύ
των ΦΠΥΥΚΑ ευθύνης του, για την προµήθεια πάσης φύσεως εξοπλισµού και
υλικού, την υλοποίηση µελετών και την ανάθεση υπηρεσιών.
Αποφασίζει για τον τρόπο και τις διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισµών
αυτών, µετά την έγκρισή τους από το ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ..
26. Εισηγείται στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ. την υλοποίηση προγραµµάτων κοινής
λειτουργίας τµηµάτων, εργαστηρίων και µονάδων των ΦΠΥΥΚΑ ευθύνης του.
27. Ασκεί έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας
του, οι οποίες του κοινοποιούνται υποχρεωτικώς.
28. Εισηγείται στο ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ. θέµατα που αφορούν σε εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων της ∆.Υ.ΠΕ. και των ΦΠΥΥΚΑ ευθύνης του.
29. Εκπροσωπεί τη ∆.Υ.ΠΕ. δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και έναντι
τρίτων, και δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση της στον Αντιπρόεδρο του
∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ. και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
30. Συγκαλεί τα συλλογικά όργανα της ∆.Υ.ΠΕ., συντάσσει την ηµερήσια
διάταξη και προεδρεύει των συνεδριάσεών τους.

31. Ενεργεί ως Γενικός ∆ιευθυντής της ∆.Υ.ΠΕ. κατά τις οικείες διατάξεις του
ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και
µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης σε
οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του.
32. Μπορεί να µεταβιβάζει µε πράξη του στον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της
∆.Υ.ΠΕ., στους ∆ιοικητές και Αναπληρωτές ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων και σε
ιεραρχικά υφιστάµενα του όργανα την εξουσία να υπογράφουν µε εντολή του,
πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητας του και να ασκούν συγκεκριµένες
αρµοδιότητες του.
33. Αποφασίζει για τη διάθεση σε άλλους φορείς του µη χρησιµοποιούµενου
υλικού των ΦΠΥΥΚΑ ευθύνης του.
34. Αποφασίζει για τη σύσταση, αυτοτελώς ή από κοινού µε τους ∆ιοικητές
άλλων Υγειονοµικών Περιφερειών, Ανωνύµων Εταιριών, που το µετοχικό τους
κεφάλαιο ανήκει κατά ποσοστό 100 % σε µία ή περισσότερες ∆.Υ.ΠΕ. και
έχουν σκοπό τη µελέτη, κατασκευή ή συντήρηση κτιριακών υποδοµών και του
συναφούς εξοπλισµού, τη διενέργεια διαγωνισµών για τη σύναψη
συµβάσεων, καθώς και την ανάπτυξη άλλων κοινών υποστηρικτικών
λειτουργιών, όπως η φροντίδα για την καθαριότητα, φύλαξη, διαχείριση
νοσοκοµειακών αποβλήτων ή την τροφοδοσία των ΦΠΥΥΚΑ της Υγειονοµικής
Περιφέρειας, εξαιρουµένων των νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών.
35. Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές µετακίνησης των ∆ιοικητών και
Αναπληρωτών ∆ιοικητών των εποπτευόµενων Νοσοκοµείων και των
∆ιοικητών ή Προέδρων των εποπτευόµενων Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2685/1999.
36. Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει το ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ..
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Υ.ΠΕ. είναι επταµελές και αποτελείται από:
α) τον ∆ιοικητή της ∆.Υ.ΠΕ ως Πρόεδρο•
β) τρία πρόσωπα, µε ιδιαίτερη επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα,
που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα που προτείνει ο
Υπουργός πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη επιστηµονική κατάρτιση και
δραστηριότητα στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης
γ) έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας, ο οποίος προτείνεται µε τον
αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας
δ) στις Υγειονοµικές Περιφέρειες όπου υπάρχουν Πανεπιστηµιακές Κλινικές,
ένα 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, µαζί µε τον αναπληρωτή
του, ένας εκπρόσωπος των ιατρών της Περιφέρειας, µε απόφαση του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
ε) έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στη ∆.Υ.ΠΕ., που εκλέγεται, µαζί µε
τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζοµένων στη ∆.Υ.ΠΕ.. Οι
εκπρόσωποι και τα αιρετά µέλη, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται
µέσα σε τριάντα ηµέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία, ορίζεται άλλο πρόσωπο ως µέλος του ∆.Σ., µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι τότε, το ∆.Σ. της
∆.Υ.ΠΕ. συγκροτείται νοµίµως από τα υπόλοιπα µέλη.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γίνεται η
συγκρότηση του ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ.. 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 καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος, για διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις 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 διετής. Επιτρέπεται
η αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για σπουδαίο λόγο, για
το υπόλοιπο της θητείας του. 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. µπορούν να καλούνται,
προκειµένου να µετέχουν χωρίς ψήφο, οι ∆ιοικητές των εποπτευόµενων
ΦΠΥΥΚΑ, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν τις µονάδες τους, καθώς
και οποιοσδήποτε υπάλληλος της ∆.Υ.ΠΕ. ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε
φορέα, κατά την κρίση του Προέδρου του.
Το ∆.Σ. συνέρχεται τακτικά µία φορά το µήνα και έκτακτα, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999.
Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλην του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου, και στον υπάλληλο, που ασκεί καθήκοντα Γραµµατέα,
καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση στην οποία µετέχουν, το
ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Υ.ΠΕ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την παροχή υπηρεσιών υγείας
και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια του και το υποβάλλει προς
τελική έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών καταστροφών και
έκτακτων αναγκών και το υποβάλλει προς τελική έγκριση στον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
3. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την ίδρυση,
µείωση, συγχώνευση ή µεταφορά µονάδων ή τµηµάτων των ΦΠΥΥΚΑ της
οικείας Περιφέρειας.
4. Επεξεργάζεται, αξιολογεί και εγκρίνει όλες τις προτάσεις των ΦΠΥΥΚΑ της
Περιφέρειας του, σχετικά µε τους οργανισµούς τους, και τις υποβάλλει προς
τελική έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Εγκρίνει το ενοποιηµένο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) των
φορέων ευθύνης του, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού και το υποβάλλει
προς τελική έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
6. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση
έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού,
προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά
ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και µέχρι το ποσό
των 234.000 ευρώ ετησίως ανά ΦΠΥΥΚΑ και καθορίζει το φορέα διενέργειας
του διαγωνισµού. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός διµήνου από
την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος του ΦΠΥΥΚΑ στη ∆.Υ.ΠΕ..

7. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη
σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση
µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου
αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για
ποσά άνω των 234.000 ευρώ ετησίως ανά ΦΠΥΥΚΑ. Η παραπάνω
διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής του
αιτήµατος του ΦΠΥΥΚΑ στη ∆.Υ.ΠΕ..
8. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων στην περιοχή ευθύνης του την
οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Εγκρίνει την εκπόνηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων για το προσωπικό των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγιειονοµικής
Περιφέρειας.
10. Εγκρίνει τη διενέργεια κοινών διαγωνισµών, µεταξύ των ΦΠΥΥΚΑ
ευθύνης του, για την προµήθεια πάσης φύσεως εξοπλισµού και υλικού, την
υλοποίηση µελετών και την ανάθεση υπηρεσιών.
11. Εγκρίνει την υλοποίηση προγραµµάτων κοινής λειτουργίας τµηµάτων,
εργαστηρίων και µονάδων των ΦΠΥΥΚΑ ευθύνης του.
12. Εγκρίνει, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109 του
Συντάγµατος, τη σκοπιµότητα των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης των
φορέων για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
13. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτηµάτων υπέρ των
εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ.
14. Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές µετακίνησης του ∆ιοικητή της
Υγειονοµικής Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
2685/1999.
9.0 Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ., ο οποίος είναι πλήρους αλλά µη
αποκλειστικής απασχόλησης, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Ελέγχει την εφαρµογή των πολιτικών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
εκπονούνται στην οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια.
2. Συντονίζει τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
αξιολογεί το παραγόµενο έργο τους και συντάσσει τριµηνιαία και ετήσια
έκθεση πεπραγµένων, την οποία υποβάλλει στο ∆ιοικητή της Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
3. Εκπονεί και ενηµερώνει, σε µηνιαία βάση, το χάρτη κοινωνικής
αλληλεγγύης της Περιφέρειας του.
4. Εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης των Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας περιφέρειας και το
υποβάλλει στο ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
5. Επεξεργάζεται και αξιολογεί προτάσεις και αιτήµατα των Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα υποβάλλει στο ∆ιοικητή της
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
6. Εισηγείται στο ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας το συνολικό ετήσιο
προγραµµατισµό των προσλήψεων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας του.
7. Υποβάλλει προς έγκριση στο ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας τον
προϋπολογισµό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
τις τροποποιήσεις και αναµορφώσεις του, καθώς και τον ισολογισµό και
απολογισµό της οικονοµικής χρήσης.

8. Παρακολουθεί και ελέγχει σε µηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση των
προϋπολογισµών και την εν γένει οικονοµική λειτουργία των Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Περιφέρειας.
9. Συγκροτεί οµάδες εργασίας ή επιτροπές για τη µελέτη, εισήγηση ή παροχή
γνωµοδοτήσεων σε θέµατα που αναφέρονται στη δραστηριότητα των Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Εκπροσωπεί τη ∆.Υ.ΠΕ. και τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το ∆ιοικητή της Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
11. Ασκεί τις αρµοδιότητες που του αναθέτει ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
10. Οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές και επιδόµατα του ∆ιοικητή της
∆.Υ.ΠΕ. ορίζονται, χωρίς περιορισµό ως προς το ύψος τους από άλλες
γενικές ή ειδικές διατάξεις, 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. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι
πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές και επιδόµατα του Αντιπροέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Υ.ΠΕ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές, επιδόµατα εορτών και
αδείας του Συµβούλου Επικοινωνίας και του επιστηµονικού προσωπικού των
∆.Υ.ΠΕ., το οποίο προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 4
Οργάνωση και Στελέχωση της ∆.Υ.ΠΕ.
1. Η ∆.Υ.ΠΕ. συγκροτείται από τις ακόλουθες ∆ιευθύνσεις και Γραφεία:
Α. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαµβάνει τα
ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β) Τµήµα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,
γ) Τµήµα Ερευνας και Ανάπτυξης.
Β. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, που περιλαµβάνει
τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης,
β) Τµήµα Προµηθειών.
Γ. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαµβάνει τα
ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων,
β) Τµήµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και ∆ιεθνών Συνεργασιών,
γ) Τµήµα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζοµένων.
∆. ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Συστηµάτων Πληροφορικής,
β) Τµήµα Υποδοµών Πληροφορικής.
Ε. Το Γραφείο ∆ιοικητή
ΣΤ. Το Νοµικό Γραφείο

Ζ. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Η. Σε κάθε ∆.Υ.ΠΕ. συνιστάται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέµατα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕΠΥΚΑ).
2. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αρµοδιότητα για το σχεδιασµό των πολιτικών
παροχής υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Υγειονοµική
Περιφέρεια, η οποία κατανέµεται στα τρία τµήµατα της, ως εξής:
α) Το Τµήµα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καταγράφει και αναλύει τα επιδηµιολογικά, κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά
στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τη χάραξη της
πολιτικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια και µε βάση τα
στοιχεία αυτά, εκπονεί και επικαιροποιεί το Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
β) Το Τµήµα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας υποστηρίζει τους ΦΠΥΥΚΑ
της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να ενταχθούν σε διαδικασίες
πιστοποίησης και διαπίστευσης.
γ) Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης:
1 ) ∆ιαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, που προέρχονται από χρηµατοδότηση αντίστοιχων
επιστηµονικών προτάσεων εργαζοµένων στο Ε.Σ.Υ. και στις Μονάδες
Κοινωνικής Φροντίδας. Η διαχείριση αυτή γίνεται µέσω Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων "Ερευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ). 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 Λογαριασµού γίνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασµού
πραγµατοποιείται από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του λογαριασµού
τα οποία είναι: α) τριµελής επιτροπή, που αποτελείται από τον ∆ιοικητή της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, έναν ∆ιευθυντή της ∆.Υ.ΠΕ. ή ενός από
τους ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται από τον ∆ιοικητή της
Περιφέρειας και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης και
β) η Γραµµατεία του λογαριασµού.
2) Προκηρύσσει και χρηµατοδοτεί από τα αποθεµατικά του Ειδικού
Λογαριασµού ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράµµατα, που
είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσµό.
3) Μεριµνά για την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών
προγραµµάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρµόδια για
την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονοµικής λειτουργίας της ∆.Υ.ΠΕ. και
των εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ. Η αρµοδιότητα αυτή κατανέµεται στα τµήµατα
της ως ακολούθως:
α) Το Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης:
1 ) Συντάσσει τον Προϋπολογισµό, Απολογισµό, Ισολογισµό της ∆.Υ.ΠΕ. και
έχει όλες τις αρµοδιότητες οικονοµικής υποστήριξης των ∆ιευθύνσεων της
∆.Υ.ΠΕ. και ειδικότερα: Μεριµνά για την εκκαθάριση και την καταβολή των
τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της ∆.Υ.ΠΕ. και
διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωµές, τηρεί τα προβλεπόµενα λογιστικά

βιβλία, στοιχεία και λογαριασµούς και µεριµνά για την εκκαθάριση και
καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της ∆.Υ.ΠΕ..
2) Παρακολουθεί και παρεµβαίνει στη σύνταξη των προϋπολογισµών και των
τροποποιήσεων αυτών των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας και µεριµνά για τον
έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισµών σε µηνιαία και ετήσια
βάση.
3) Ελέγχει τους Απολογισµούς και Ισολογισµούς των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
4) Αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ΦΠΥΥΚΑ της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
5) Μεριµνά για την εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος και
της αναλυτικής λογιστικής από τους ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
β) Το Τµήµα Προµηθειών συγκεντρώνει τα Ενιαία Προγράµµατα Προµηθειών
της ∆.Υ.ΠΕ. και όλων των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας,
καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει, εγκρίνει και
ενοποιεί. Το ενοποιηµένο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών υποβάλλεται
ακολούθως στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κοινοποιούµενο στο Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης µπορεί να διενεργεί
διαγωνισµούς κατά τις κείµενες διατάξεις.
4. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρµόδια για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, η οποία κατανέµεται στα τµήµατα ως
ακολούθως:
α) Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων είναι αρµόδιο για:
1) το σχεδιασµό για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό που
έχουν οι ΦΠΥΥΚΑ της ∆.Υ.ΠΕ.,
2) τη µέριµνα για τις διαθέσεις, αποσπάσεις, µετατάξεις και εν γένει
µετακινήσεις του αναγκαίου προσωπικού προς κάλυψη δηµιουργούµενων
αναγκών, ανάµεσα στους ΦΠΥΥΚΑ της Υγειονοµικής Περιφέρειας,
3) την παρακολούθηση όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού της ∆.Υ.ΠΕ..
β) Το Τµήµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και ∆ιεθνών Συνεργασιών είναι
αρµόδιο για τον προγραµµατισµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη
συµµετοχή του προσωπικού της ∆.Υ.ΠΕ. και των ΦΠΥΥΚΑ σε αυτές.
γ) Το Τµήµα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζοµένων µεριµνά για την
Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων της ∆.Υ.ΠΕ. και των ΦΠΥΥΚΑ της
Περιφέρειας.
5. Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής είναι αρµόδια για την υποστήριξη της ∆.Υ.ΠΕ.
και των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µε σύγχρονα
συστήµατα πληροφορικής.
6. Το Γραφείο ∆ιοικητή είναι αρµόδιο για την υποβοήθηση του έργου του
∆ιοικητή και του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ.
7. Το Νοµικό Γραφείο είναι αρµόδιο για τη νοµική καθοδήγηση των οργάνων
της ∆.Υ.ΠΕ. και τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη της.
8. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρµόδιο για τις δηµόσιες σχέσεις
της ∆.Υ.ΠΕ. και ειδικότερα για τη σύνταξη και έκδοση ηµερήσιου δελτίου
τύπου, την ενηµέρωση της ∆ιοίκησης και των υπηρεσιών της ∆.Υ.ΠΕ. επί των
δηµοσιευµάτων του τύπου που αφορούν τη δραστηριότητα της ∆.Υ.ΠΕ. και

των εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ, καθώς και για τη διοργάνωση συνεδρίων,
ηµερίδων, συνεντεύξεων και λοιπών εκδηλώσεων.
9. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέµατα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης λειτουργεί ως αυτοτελές τµήµα, υπαγόµενο απευθείας στο
∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με απόφαση του ∆ιοικητή της
Υγειονοµικής Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισµός
λειτουργίας του.
10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί,
µετά από αίτηση τους, να αποσπώνται στη ∆.Υ.ΠΕ., χωρίς γνώµη των
Υπηρεσιακών Συµβουλίων και για χρονικό διάστηµα µέχρι ενός έτους, που
µπορεί να ανανεώνεται µόνο µια φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα, µετά από
γνώµη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, για κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της ∆.Υ.ΠΕ., ιατροί και υπάλληλοι, πλην του νοσηλευτικού
προσωπικού, των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, καθώς και
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 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 απόσπασης τους, να λαµβάνουν, από το
φορέα υποδοχής τους, πλήρεις τις τακτικές απολαβές της οργανικής τους
θέσης.
11. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλων, πλην του νοσηλευτικού προσωπικού,
από Περιφέρειες, Υπουργεία ή Ν.Π.∆.∆. στις ∆.Υ.ΠΕ., 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, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων ή
∆.Σ. των Ν.Π.∆.∆..
12. α) Οι µόνιµοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Κεντρικές
Υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ.Π., καθώς και όσοι υπάλληλοι κατέχουν προσωρινές
προσωποπαγείς θέσεις στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ.Π. κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µεταφέρονται αυτοδικαίως σε οµοιόβαθµες
οργανικές θέσεις των αντίστοιχων ∆.Υ.ΠΕ.. Αν δεν προβλέπεται στον
οργανισµό της ∆.Υ.ΠΕ. θέση αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας, καλύπτουν
ανάλογη οργανική θέση, για την κατάληψη της οποίας έχουν τα απαιτούµενα
τυπικά προσόντα ή προσωρινή προσωποπαγή οµοιόβαθµη θέση, που
συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία. Το προσωπικό που υπηρετεί
στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ.Π. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µεταφέρεται στην
αντίστοιχη ∆.Υ.ΠΕ. µε την ίδια σχέση εργασίας.
β) Επιτρέπεται η µετάταξη στις ∆.Υ.ΠΕ. υπαλλήλων, πλην του νοσηλευτικού
προσωπικού, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν
αποσπαστεί ή µετακινηθεί και υπηρετούν σε Κεντρικές Υπηρεσίες των
Πε.Σ.Υ.Π.. Η µετάταξη διενεργείται µετά από αίτηση των υπαλλήλων, που
υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µετά από συνεκτίµηση των
υπηρεσιακών αναγκών και γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου που είναι

αρµόδιο για τους υπαλλήλους της ∆.Υ.ΠΕ.. Η µετάταξη γίνεται σε οµοιόβαθµη
κενή θέση, για την κατάληψη της οποίας ο µετατασσόµενος έχει τα
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Επιτρέπεται η µετάταξη στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
των υπαλλήλων που κατέχουν οργανική θέση στην Κεντρική Υπηρεσία των
Πε.Σ.Υ.Π. και είναι αποσπασµένοι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Η
µετάταξη γίνεται σε οµοιόβαθµη κενή θέση, για την κατάληψη της οποίας ο
µετατασσόµενος έχει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
δ) Η µετάταξη νοσηλευτικού προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
13. Σε κάθε ∆.Υ.ΠΕ. συνιστώνται θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους.
Η σύµβαση αυτή δύναται να ανανεωθεί, µετά το τέλος της, µόνο για µία φορά
και για χρονικό διάστηµα µη υπερβαίνον το ένα έτος. Οι θέσεις αυτές είναι
τρεις για τις ∆.Υ.ΠΕ. των Α', Β' και Γ' Υγειονοµικών Περιφερειών Αττικής και
δύο για τις ∆.Υ.ΠΕ. των υπόλοιπων Υγειονοµικών Περιφερειών. Για το
διορισµό στις ανωτέρω θέσεις απαιτείται πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και επαρκής γνώση µιας ξένης γλώσσας. Στις
∆.Υ.ΠΕ. των Α', Β' και Γ' Υγειονοµικών Περιφερειών Αττικής και στις ∆.Υ.ΠΕ.
των Α' και Β' Υγειονοµικών Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας συνιστάται µία
θέση Συµβούλου Επικοινωνίας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους. Η σύµβαση αυτή δύναται να
ανανεωθεί, µετά το τέλος της, µόνο για µία φορά και για χρονικό διάστηµα µη
υπερβαίνον το ένα έτος. Ο διορισµός στις ανωτέρω θέσεις γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από
εισήγηση του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
14. Τα ποσά που κατεβλήθησαν στους υπαλλήλους των Κεντρικών
Υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ.Π. κατ' εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 14 του Ν.
3016/2002 και αφορούν το διάστηµα από 1.1.2004 µέχρι 31.12.2004, δεν
αναζητούνται
15. Σε κάθε ∆.Υ.ΠΕ. συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµων υπαλλήλων:
Α. Κατηγορία ΠΕ
α) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός Οικονοµικός, θέσεις τρεις.
β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή ΠΕ Κοινωνιολογίας, θέσεις τρεις.
γ) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός Λογιστικός, θέσεις τέσσερις.
δ) Κλάδος ΠΕ Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, θέσεις τρεις.
ε) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις,
στ) Κλάδος ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Νοσηλευτικής, θέσεις δύο.
ζ) Κλάδος ΠΕ Στατιστικής, θέση µία.
η) Μία θέση δικηγόρου νοµικού συµβούλου µε πάγια αντιµισθία. Προσόν
διορισµού είναι η άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλµατος παρ' Αρείω Πάγω
ή παρ' Εφέταις.
θ) Κλάδος Π Ε Ιατρών Εργασίας, θέση µία.
ι) Κλάδος Π Ε Τεχνικών Ασφαλείας, θέση µία.
Β. Κατηγορία TE
α) Κλάδος TE ∆ιοικητικός Λογιστικός, θέσεις οκτώ.

β) Κλάδος TE Πληροφορικής, θέσεις δύο.
γ) Κλάδος TE ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θέσεις πέντε.
δ) Κλάδος TE Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις δύο.
Γ. Κατηγορία ∆Ε
α) Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, θέσεις έξι.
β) Κλάδος ∆Ε Τεχνικός, ειδικότητας οδηγού οχηµάτων, θέσεις δύο.
∆. Κατηγορία ΥΕ
α) Κλάδος ΥΕ Επιµελητών, θέσεις δύο.
β) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο.
16. Με απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστάται ενιαία
Νοµική Υπηρεσία, που αποτελείται από όλους τους δικηγόρους που
υπηρετούν στη ∆.Υ.ΠΕ. και τους ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Περιφέρειας. Ο
προϊστάµενος της υπηρεσίας αυτής επιλέγεται µε απόφαση του ∆ιοικητή της
Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής
Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισµός λειτουργίας της ενιαίας
νοµικής υπηρεσίας.
17. Με απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστάται ενιαία
Τεχνική Υπηρεσία, που αποτελείται από όλους τους Π Ε, TE και ∆Ε
υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών όλων ή ορισµένων ΦΠΥΥΚΑ της
Υγειονοµικής Περιφέρειας, οι οργανικές θέσεις των οποίων µεταφέρονται στη
∆.Υ.ΠΕ.. Σε περίπτωση κατάργησης της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, οι
οργανικές θέσεις επιστρέφουν στον οικείο ΦΠΥΥΚΑ. Ο προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης αυτής επιλέγεται µε απόφαση του αρµόδιου υπηρεσιακού
συµβουλίου. Με απόφαση του ∆ιοικητή της ∆.Υ.ΠΕ. καθορίζεται η οργάνωση
και ο κανονισµός λειτουργίας της ενιαίας τεχνικής υπηρεσίας.
18. Για έργα των εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ, µπορεί µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να ορίζεται ως Προϊσταµένη
Αρχή η ∆ιοίκηση της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας, εφόσον αυτή έχει συσταθεί, και Τεχνικό Συµβούλιο
το Τεχνικό Συµβούλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
19. Στην έδρα της κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας συνιστάται, µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 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 ∆.Υ.ΠΕ., µε
εξαίρεση τους ιατρούς ΕΣΥ, για θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Με ανάλογο τρόπο συνιστώνται : α) Υπηρεσιακά Συµβούλια ή Κοινά
Υπηρεσιακά Συµβούλια Νοσοκοµείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
159 του Ν. 2683/1999 και του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, στα οποία
υπάγοντα οι µόνιµοι ή συνδεόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
υπάλληλοι του Νοσοκοµείου και των Κέντρων Υγείας, που αποτελούν
αποκεντρωµένες µονάδες του αντίστοιχου Νοσοκοµείου, µε εξαίρεση τους
ιατρούς Ε.Σ.Υ., για θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Στα ανωτέρω
Υπηρεσιακά Συµβούλια υπάγονται και όλοι οι ειδικευόµενοι ιατροί, για τα
θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, β) Υπηρεσιακά Συµβούλια ή Κοινά
Υπηρεσιακά Συµβούλια Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 2683/ 1999 και του άρθρου 20 του παρόντος

νόµου, στα οποία υπάγονται οι µόνιµοι ή συνδεόµενοι µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, µε
εξαίρεση τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., για θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
Στα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συµβούλια υπάγονται και όλοι οι ειδικευόµενοι
ιατροί, για τα θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
20. Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των παραπάνω
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3260/2004. Ο
τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των
αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων καθορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 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')
και
∆ΙΚΠΡ/
Φ80/54/11988/2.12.1988 (ΦΕΚ 876 Β') υπουργικών αποφάσεων. 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').
Άρθρο 5
Πόροι της ∆.Υ.ΠΕ.
Η ∆.Υ.ΠΕ. έχει τους εξής, ιδίως, πόρους:
α) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό.
β) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
γ) Ποσοστό 1 % επί των βεβαιωθέντων εσόδων των Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α.
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
δ) ∆ωρεές, κληροδοτήµατα και άλλες παροχές τρίτων.
ε) Έσοδα από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.
στ) Έσοδα από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών
ή ∆ιεθνών Οργανισµών ή µη κερδοσκοπικών Οργανισµών ή από άλλες
ερευνητικές δραστηριότητες.
ζ) Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά της.
Άρθρο 6
Κεντρικό Συµβούλιο Υγειονοµικών Περιφερειών και Συµβούλιο Υγειονοµικής
Περιφέρειας (ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ. και Σ.Υ.ΠΕ.)
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Κεντρικό
Συµβούλιο Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.) που έχει ως σκοπό το
συντονισµό του έργου των ∆ιοικητών των Υγειονοµικών Περιφερειών και την
εναρµόνιση των πολιτικών τους για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Το ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ. αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο,
αναπληρούµενο από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β) τον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναπληρούµενο από τον αντίστοιχο Γενικό
∆ιευθυντή,

γ) τους ∆ιοικητές όλων των Υγειονοµικών Περιφερειών, αναπληρούµενους
από τους Αντιπροέδρους των ∆.Σ. των ∆.Υ.ΠΕ..
2. Το ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ. συνέρχεται τακτικά κάθε δύο µήνες και κατά περίπτωση,
για ειδικά θέµατα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και
15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'). Στις συνεδριάσεις του ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.
µπορούν να καλούνται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
προκειµένου να µετέχουν χωρίς ψήφο, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες,
όταν συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητας τους.
3. Το ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ. υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ιοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδοµών του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την τήρηση των
πρακτικών των συνεδριάσεων, παρακολουθούν την εκτέλεση των
αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις οµαλής
επικοινωνίας µεταξύ των ∆.Υ.ΠΕ. και του Υπουργείου.
4. Στην έδρα κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας συνιστάται Συµβούλιο
Υγειονοµικής Περιφέρειας (Σ.Υ.ΠΕ.) που γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα ανάπτυξης των πολιτικών
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια, το συντονισµό των
∆ιοικήσεων των Νοσοκοµείων και των λοιπών φορέων που παρέχουν
υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και την εναρµόνιση των
πολιτικών τους για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Το Σ.Υ.ΠΕ.
αποτελείται από την Ολοµέλεια και τη Συντονιστική Επιτροπή.
Η Ολοµέλεια του Σ.Υ.ΠΕ. αποτελείται από:
α) τον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή
του τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ.,
β) τους ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων της Υγειονοµικής Περιφέρειας, µε
αναπληρωτές τους, τους Αναπληρωτές ∆ιοικητές των αντίστοιχων
Νοσοκοµείων, όπου αυτοί υπάρχουν, ειδάλλως τους Προϊσταµένους της
∆ιοικητικής ∆ιεύθυνσης των Νοσοκοµείων,
γ) έναν εκπρόσωπο της ∆ιοικητικής Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι ορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας,
δ) έναν εκπρόσωπο από κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που βρίσκεται στα
όρια της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον
Νοµάρχη,
ε) στις Περιφέρειες που υπάρχουν πανεπιστηµιακές κλινικές, έναν
εκπρόσωπο του ιατρικού τµήµατος, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
ορίζονται µε απόφαση του Τµήµατος,
στ) έναν εκπρόσωπο των ιατρών της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
ζ) έναν εκπρόσωπο των οδοντιάτρων της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Οµοσπονδίας,
η) έναν εκπρόσωπο των νοσηλευτών της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος,
θ) έναν εκπρόσωπο των φαρµακοποιών της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Πανελλήνιου
Φαρµακευτικού Συλλόγου,

ι) έναν εκπρόσωπο των µαιών µαιευτών της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του οικείου Συλλόγου µαιών µαιευτών,
ια) έναν εκπρόσωπο των Γενικών Ιατρών της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται
µε τον αναπληρωτή του από την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής,
ιβ) έναν εκπρόσωπο των Κοινωνικών Λειτουργών της Περιφέρειας, ο οποίος
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το Σύνδεσµο Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδος,
ιγ) έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε., µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται
µε απόφαση του ∆.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε. και
ιδ) έναν εκπρόσωπο της Α.∆.Ε.∆.Υ., µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
ορίζονται από την Α.∆.Ε.∆.Υ..
Οι εκπρόσωποι ορίζονται σε προθεσµία είκοσι ηµερών από την αποστολή
σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όταν η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
περιλαµβάνει θέµατα Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συµµετέχουν οι
Πρόεδροι των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
5. Η Ολοµέλεια του Σ.Υ.ΠΕ. επιλαµβάνεται θεµάτων που αφορούν στη
δηµόσια υγεία, την προστασία και την προαγωγή της υγείας των κατοίκων της
Υγειονοµικής Περιφέρειας και έχει τις παρακάτω ειδικές αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί για το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης που αφορά στην παροχή
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην περιφέρεια ευθύνης του,
το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
β) Γνωµοδοτεί για το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών
καταστροφών, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
γ) Γνωµοδοτεί, στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της
∆,Υ.ΠΕ., για την ίδρυση, µείωση, συγχώνευση ή µεταφορά του συνόλου,
µονάδων ή τµηµάτων των ΦΠΥΥΚΑ.
δ) Γνωµοδοτεί, στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της
Υγειονοµικής Περιφέρειας, για κάθε θέµα που της υποβάλει ο ∆ιοικητής της
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Η Ολοµέλεια του Σ.Υ.ΠΕ. συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999. Τα µέλη της
Ολοµέλειας του Σ.Υ.ΠΕ. µπορούν να εισηγούνται στον ∆ιοικητή της
Υγειονοµικής Περιφέρειας θέµατα προς ένταξη στην ηµερήσια διάταξη.
Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας, µε έκθεση επ' αυτών του ∆ιοικητή της
Υγειονοµικής Περιφέρειας, υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για λήψη των σχετικών αποφάσεων.
6. Η Συντονιστική επιτροπή του Σ.Υ.ΠΕ. αποτελείται από:
α) τον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή
του τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ.,
β) τους ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων της Υγειονοµικής Περιφέρειας, µε
αναπληρωτές τους, τους Αναπληρωτές ∆ιοικητές των αντίστοιχων
Νοσοκοµείων, όπου αυτοί υπάρχουν, ειδάλλως τους Προϊσταµένους της
∆ιοικητικής ∆ιεύθυνσης των Νοσοκοµείων,

γ) τους ∆ιευθυντές των τεσσάρων ∆ιευθύνσεων της ∆.Υ.ΠΕ., µε αναπληρωτή
τους τον παλαιότερο προϊστάµενο της κάθε ∆ιεύθυνσης.
Όταν η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων περιλαµβάνει θέµατα
Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συµετέχουν οι Πρόεδροι των
∆ιοικητικών Συµβουλίων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.
7. Η Συντονιστική Επιτροπή του Σ.Υ.ΠΕ. έχει τις παρακάτω ειδικές
αρµοδιότητες:
α) Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρµογή και εκτέλεση του
επιχειρησιακού προγράµµατος δράσης της Περιφέρειας, καθώς και των
αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
β) Γνωµοδοτεί, στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της
Περιφέρειας, σε κάθε θέµα που της υποβάλει ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
γ) Αξιολογεί συγκριτικά την εν γένει λειτουργία τα φορέων του στη βάση
ποιοτικών, ποσοτικών και οικονοµικών δεικτών.
δ) Σχεδιάζει µέτρα για την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση των διαδικασιών
οργάνωσης και λειτουργίας των εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ και της ∆.Υ.ΠΕ..
ε) Σχεδιάζει µέτρα και προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, ανάπτυξης
και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων, συντονίζει και παρακολουθεί την
εκτέλεσή τους. στ) Γνωµοδοτεί για την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων των ΦΠΥΥΚΑ της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
ζ) Γνωµοδοτεί σχετικά µε το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των
προσλήψεων των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, κατά το
τελευταίο τρίµηνο του έτους.
Η Συντονιστική Επιτροπή του Σ.Υ.ΠΕ. συνέρχεται τακτικά µία φορά το µήνα
και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και λειτουργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999. Η
Επιτροπή υποστηρίζεται από υπαλλήλους της αντίστοιχης ∆.Υ.ΠΕ.,
οριζόµενους από τον ∆ιοικητή Υγειονοµικής Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν την
ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.Κ.Α.
Άρθρο 7
∆ιοίκηση Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α.
1. Τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν µετατραπεί σε αποκεντρωµένες
µονάδες των Πε.Σ.ΥΠ. µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α' µετατρέπονται σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.∆.∆.), τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της
αντίστοιχης Υγειονοµικής Περιφέρειας, διέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και έχουν δικό τους προϋπολογισµό, πρωτόκολλο,
σφραγίδα, αρχείο και αριθµό φορολογικού µητρώου Α.Φ.Μ.
2. Τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. διακρίνονται σε:
α) γενικά που παρέχουν νοσηλεία σε ασθενείς που εντάσσονται σε
περισσότερες από µία θεραπευτικές κατηγορίες και

β) ειδικά που παρέχουν νοσηλεία σε ασθενείς που εντάσσονται σε µία
θεραπευτική κατηγορία.
Νοσοκοµεία τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, έχουν
την ονοµασία "Πανεπιστηµιακό" τη διατηρούν και στο µέλλον. Η ονοµασία
αυτή µπορεί να µεταβληθεί µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
3. Όργανα διοίκησης των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. είναι:
α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και β) ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) είναι επταµελές για Νοσοκοµεία µέχρι 399
οργανικές κλίνες και εννεαµελές για Νοσοκοµεία µε 400 και άνω οργανικές
κλίνες και αποτελείται από:
α) Τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου ως Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Τρία µέλη σε Νοσοκοµεία έως 399 οργανικές κλίνες και τέσσερα µέλη σε
Νοσοκοµεία µε 400 και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές τους.
Από τα µέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι µερικής
απασχόλησης. Στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, το ένα από τα µέλη που
διορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει
υποχρεωτικά να είναι µέλος ∆.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του οικείου Α.Ε.Ι..
γ) Τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, σε νοσοκοµεία µε 400 και
άνω οργανικές κλίνες, µε αναπληρωτή του τον ∆ιευθυντή της ∆ιοικητικής
Υπηρεσίας.
δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκοµείο, ο οποίος
εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους
ιατρούς µέλη ∆.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκοµείο.
ε) Τον ∆ιευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, µε αναπληρωτή του τον
αρχαιότερο ∆ιευθυντή Νοσηλευτικού τοµέα.
στ) Εναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του
Νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το λοιπό,
πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκοµείου.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζει την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης του ∆.Σ.
και τους εισηγητές των θεµάτων. Ο Πρόεδρος 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.
Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.
στα καθήκοντά του ως Προέδρου του ∆.Σ., ενώ στα καθήκοντά του ως
∆ιοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή και όπου αυτός δεν
υπάρχει από τον ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Τα µέλη του ∆.Σ. είναι
εισηγητές για τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
5. Το ∆.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το µήνα και έκτακτα, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Νοσοκοµείου και το
υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας προς τελική
έγκριση και ένταξή του στο επιχειρησιακό σχέδιο της Υγειονοµικής
Περιφέρειας.

2. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών καταστροφών και
έκτακτων αναγκών του Νοσοκοµείου και το υποβάλλει προς τελική έγκριση
στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
3. Εγκρίνει τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση µονάδων ή τµηµάτων του
Νοσοκοµείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον ∆ιοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
4. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανοµή των
κτιριακών και λοιπών υποδοµών του Νοσοκοµείου και υποβάλλει τη σχετική
πρόταση προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
5. Εγκρίνει τον οργανισµό του Νοσοκοµείου και τις τροποποιήσεις του και τον
υποβάλλει προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
6. Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων του
Νοσοκοµείου και τον υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
7. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου, τις αναµορφώσεις και
τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισµό και τον απολογισµό της
οικονοµικής χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
8. Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου, καθώς και τις
τροποποιήσεις του και το υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
9. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση
έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού,
προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά
ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσό άνω των 15.000 ευρώ και µέχρι 45.000 ευρώ
ετησίως.
10. Εισηγείται τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση
έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού,
προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά
ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω των 45.000 ευρώ ετησίως στον ∆ιοικητή
της οικείας Υγιειονοµικής Περιφέρειας.
11. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό της δαπάνης που αφορά στις
εφηµερίες του ιατρικού προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση και
εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες του λοιπού
προσωπικού και τον υποβάλλει προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
12. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία αποστέλλει στον
∆ιοικητή της οικείας Υγιειονοµικής Περιφέρειας.
13. Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
του Νοσοκοµείου και υποβάλλει στον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας
εισήγηση για την εκποίηση τους.
14. Εγκρίνει τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού
και λοιπού προσωπικού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
15. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτηµάτων υπέρ του
Νοσοκοµείου.
7. Σε κάθε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. συνιστάται µία οργανική θέση της
κατηγορίας ΕΘ του άρθρου 79 του Ν. 2683/1999, µε βαθµό 1ο, η οποία
καταλαµβάνεται από τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου. Σε Νοσοκοµεία 400
οργανικών κλινών και άνω συνιστάται και µία οργανική θέση της κατηγορίας
ΕΘ του άρθρου 79 του Ν. 2683/1999, µε βαθµό 2ο, η οποία καταλαµβάνεται

από τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου. Ο ∆ιοικητής και ο
Αναπληρωτής ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε διετή θητεία η οποία µπορεί να ανανεώνεται µε
όµοιο τρόπο. Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας των ∆ιοικητών και
Αναπληρωτών ∆ιοικητών των Νοσοκοµείων, για σπουδαίο λόγο, σχετικό µε
την άσκηση των καθηκόντων τους, αζηµίως για το ∆ηµόσιο, όπως και η
απόσπαση τους σε άλλο Νοσοκοµείο οποιασδήποτε Υγειονοµικής
Περιφέρειας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητή της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος ∆ιοικητής και
Αναπληρωτής ∆ιοικητής είναι: πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 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. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου
εφαρµόζεται αναλόγως.
8. 0 ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισµού, ελέγχου και εύρυθµης
λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου.
2. Εκπονεί και ενηµερώνει σε µηνιαία βάση το χάρτη υγείας του Νοσοκοµείου
και τον υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγιειονοµικής Περιφέρειας.
3. Εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Νοσοκοµείου και το
υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.
4. Εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών καταστροφών και
έκτακτων αναγκών και το υποβάλλει στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.
5. Εισηγείται στο ∆.Σ. τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση µονάδων ή
τµηµάτων του Νοσοκοµείου.
6. Εισηγείται στο ∆.Σ. την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανοµή
των κτιριακών και λοιπών υποδοµών του Νοσοκοµείου.
7. Επεξεργάζεται τον οργανισµό και άλλα θεσµικά κείµενα του Νοσοκοµείου
και τα υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.
8. Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις και αιτήµατα των
Υπηρεσιών και του προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρµόδια όργανα.
9. Εισηγείται στο ∆.Σ. το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων
του Νοσοκοµείου.
10. Υποβάλλει προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και την
παράταση παραµονής ειδικευόµενων ιατρών.
11. Αποφασίζει για τις µετακινήσεις προσωπικού εντός των διοικητικών ορίων
της ευθύνης του.
12. Υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγιειονοµικής Περιφέρειας πρόταση
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
13. Αποφασίζει την τοποθέτηση των Προϊσταµένων των Τµηµάτων και
Γραφείων του Νοσοκοµείου.

14.
Αναθέτει
προσωρινά
καθήκοντα
Προϊσταµένου
∆ιεύθυνσης,
Υποδιεύθυνσης και Τοµέα µέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.
15. Εισηγείται στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου τον προϋπολογισµό του φορέα, τις
αναµορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισµό και τον
απολογισµό της οικονοµικής χρήσης κάθε έτους.
16. Εισηγείται στο ∆.Σ. το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών του φορέα, καθώς
και τις τροποποιήσεις του.
17. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση
έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού,
προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά
ΚΑΕ προϋπολογισµού µέχρι 15.000 ευρώ ετησίως.
18. Εισηγείται στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου τη σκοπιµότητα και τον τρόπο
χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός
τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση
υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω των 15.000 ευρώ
ετησίως.
19. Παρακολουθεί και ελέγχει σε µηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του
προϋπολογισµού και την εν γένει οικονοµική λειτουργία του φορέα του.
20. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία υποβάλλει στο ∆.Σ. και
στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας και τριµηνιαία έκθεση την
οποία υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
21. Συγκροτεί οµάδες εργασίας ή επιτροπές για το σχεδιασµό και διαχείριση
διαφόρων προγραµµάτων δράσης του Νοσοκοµείου.
22. Υποβάλλει στο ∆.Σ. προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του Νοσοκοµείου, καθώς επίσης και την εκποίηση τους.
23. Εκπροσωπεί το Νοσοκοµείο δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και έναντι
τρίτων και δύναται να εκχωρεί τη νόµιµη εκπροσώπηση των µονάδων
ευθύνης του στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή και να διορίζει πληρεξούσιους
δικηγόρους.
24. Συγκαλεί το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και
συντάσσει την ηµερήσια διάταξη.
25. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και ασκεί ιεραρχικό και
πειθαρχικό έλεγχο και µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής
Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του.
26. Μπορεί να µεταβιβάζει µε πράξη του στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του
Νοσοκοµείου και σε ιεραρχικά υφιστάµενα του όργανα την εξουσία να
υπογράφουν µε εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητας του
και να ασκούν συγκεκριµένες αρµοδιότητες του.
27. Αποφασίζει για το χαρακτηρισµό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και
για την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού.
28. Εισηγείται στον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας για τη διάθεση σε
άλλους φορείς του µη χρησιµοποιούµενου υλικού του νοσοκοµείου.
29. Συγκροτεί το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.
30. Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου
και, µε αποφάσεις του, ο ∆ιοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
9. Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
1. Είναι αρµόδιος για θέµατα πληροφορικής και µηχανοργάνωσης του
Νοσοκοµείου, σε συνεργασία µε τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.

2. Παρακολουθεί τα θέµατα έρευνας και εκπαίδευσης του προσωπικού του
Νοσοκοµείου.
3. Μεριµνά για την πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών του
Νοσοκοµείου, σε συνεργασία µε τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
4. Είναι υπεύθυνος για την επίλυση θεµάτων και την εφαρµογή και
συντονισµό των αναγκαίων ενεργειών που σχετίζονται µε την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων.
5. Μεριµνά για τη σύνταξη του ετήσιου προγράµµατος εφηµερίων του ιατρικού
προσωπικού και υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιµων του λοιπού
προσωπικού και το υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ..
6. Εγκρίνει και τροποποιεί τα µηνιαία προγράµµατα εφηµεριών του ιατρικού
προσωπικού και υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιµων του λοιπού
προσωπικού, µετά από εισήγηση των ∆ιευθυντών των αντίστοιχων
Υπηρεσιών.
7. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων του, την οποία υποβάλλει στον
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
8. Εισηγείται για την οικονοµική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη
χρηµατοδοτούµενων, από εξωτερικούς φορείς, ερευνητικών προγραµµάτων
στον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή
τους.
9. Εισηγείται στο ∆.Σ. για τα εκπαιδευτικά και µη χρηµατοδοτούµενα από
εξωτερικούς φορείς ερευνητικά προγράµµατα, έπειτα από εισήγηση του
Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, αποφασίζει για την οικονοµική
ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί την υλοποίησή
τους.
10. Παρακολουθεί και ελέγχει τις λίστες αναµονής για υπηρεσίες του φορέα
ευθύνης του και λαµβάνει µέτρα πρόληψης για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών.
11. Καθορίζει τα κριτήρια διάθεσης των κλινών στις θέσεις Β' και Α' και ελέγχει
την τήρηση τους.
12. Αποφασίζει για την κατανοµή των χειρουργικών τραπεζιών µετά από
εισήγηση του ∆ιευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
13. Χορηγεί ή εισηγείται στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου πάσης φύσεως
εκπαιδευτικές άδειες του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
14. Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ιοικητής του
Νοσοκοµείου.
Στα Νοσοκοµεία που έχουν 399 ή λιγότερες οργανικές κλίνες, οι ανωτέρω
αρµοδιότητες ασκούνται από τον ∆ιοικητή.
10. Για την αντιµετώπιση των αναγκών των Νοσοκοµείων σε ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό, συνιστώνται σε Νοσοκοµεία 400 και άνω
οργανικών κλινών δύο θέσεις και στα υπόλοιπα µία θέση ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, διάρκειας ενός έτους. Η σύµβαση αυτή δύναται να ανανεωθεί, µετά το
τέλος της, µόνο για µία φορά και για χρονικό διάστηµα µη υπερβαίνον το ένα
έτος. Για το διορισµό στις ανωτέρω θέσεις απαιτείται πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, και επαρκής γνώση µιας ξένης
γλώσσας. Οι θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2889/2001 καταργούνται.

∆ιοικητές και Αναπληρωτές ∆ιοικητές Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ, οι οποίοι έχουν
την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου και των οποίων η θητεία έληξε µε βάση
τη διάταξη του άρθρου 42 του Ν. 3252/2004, µπορούν να διορίζονται σε
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. ή φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον καταθέσουν σχετική αίτηση εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου. Οι ως άνω θέσεις συνιστώνται αυτοδικαίως µε την
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισµού
και καταργούνται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εν λόγω
υπαλλήλων από την υπηρεσία.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται, χωρίς περιορισµό ως προς
το ύψος τους, οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές, επιδόµατα εορτών και
αδείας και η αποζηµίωση για έξοδα κίνησης και έξοδα παράστασης των
∆ιοικητών και Αναπληρωτών ∆ιοικητών των Νοσοκοµείων και η αποζηµίωση
των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, πλην των ∆ιοικητών και
Αναπληρωτών ∆ιοικητών, για κάθε συνεδρίαση στην οποία µετέχουν. Επίσης,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές και τα
επιδόµατα εορτών και αδείας του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορούν να καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ασφάλιση του ιατρικού προσωπικού
των Νοσοκοµείων του ΕΣΥΚΑ, για ιατρικά λάθη κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Άρθρο 8
Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταµένων οργανικών µονάδων
1. Οι Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων ∆ιεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και
Νοσηλευτικού Τοµέα των Νοσοκοµείων και των ∆ιευθύνσεων της ∆.Υ.ΠΕ.
µπορούν να προέρχονται από τους υπαλλήλους όλων των Νοσοκοµείων της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας και από τους υπαλλήλους της οικείας
∆.Υ.ΠΕ., που ανήκουν στον αντίστοιχο κλάδο, οι οποίοι µπορούν να
προΐστανται στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες κατά τις οργανικές διατάξεις
του οικείου φορέα και πληρούν τις προϋποθέσεις να επιλεγούν ως
Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Νοσηλευτικών Τοµέων
Νοσοκοµείων και ∆ιευθύνσεων της ∆.Υ.ΠΕ..
2. Για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3260/2004, το
Πρωτοβάθµιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο της παρ. 19 του άρθρου 4 του
παρόντος νόµου επιλέγει Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης της Νοσηλευτικής,
∆ιοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας ή της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής, Τοµέων
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Υποδιεύθυνσης ∆ιοικητικού, Οικονοµικού ή
Τεχνικού της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας των Νοσοκοµείων ή των ∆ιευθύνσεων
της ∆.Υ.ΠΕ., από το σύνολο των υπαλλήλων των Νοσοκοµείων της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας και των υπαλλήλων της οικείας ∆.Υ.ΠΕ., που
πληρούν τις προϋποθέσεις να επιλεγούν ως Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων και Νοσηλευτικών Τοµέων και ανήκουν σε κλάδους των

οποίων οι υπάλληλοι µπορούν να προΐστανται στις αντίστοιχες µονάδες, κατά
τις οργανικές διατάξεις του φορέα της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
3. Για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, το Πρωτοβάθµιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο καταρτίζει, µε βάση τις καταστάσεις όλων των Νοσοκοµείων της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, ενιαίο πίνακα υπαλλήλων από τον οποίο
επιλέγονται για την πλήρωση των κενών ή κενούµενων θέσεων
Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων ή Νοσηλευτικών Τοµέων. Ο
∆ιοικητής της ∆.Υ.ΠΕ. ασκεί έλεγχο νοµιµότητας των ενιαίων πινάκων και στη
συνέχεια οι υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί κατά τα ανωτέρω, τοποθετούνται,
µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε
κενή ή κενούµενη θέση Προϊσταµένου οργανικής µονάδας ∆ιεύθυνσης,
Υποδιεύθυνσης ή Νοσηλευτικού Τοµέα, σε οποιοδήποτε Νοσοκοµείο της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας ή στην οικεία ∆.Υ.ΠΕ..
Άρθρο 9
Επιστηµονικά Συµβούλια Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α.
1. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. συνιστάται εννεαµελές Επιστηµονικό
Συµβούλιο που αποτελείται από:
α) ∆ύο ιατρούς µε βαθµό ∆ιευθυντή, που εκλέγονται από όλους τους
∆ιευθυντές ιατρούς του Νοσοκοµείου, µε τους αναπληρωτές τους.
β) Έναν ιατρό µε βαθµό Αναπληρωτή ∆ιευθυντή, που εκλέγεται από όλους
τους Αναπληρωτές ∆ιευθυντές ιατρούς του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή
του.
γ) Εναν ιατρό µε βαθµό Επιµελητή Α', που εκλέγεται από όλους τους
Επιµελητές Α' του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.
δ) Εναν ιατρό µε βαθµό Επιµελητή Β', που εκλέγεται από όλους τους
Επιµελητές Β' του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν επιστήµονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ και
έναν επιστήµονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, µη ιατρό, κατηγορίας TE, µε βαθµό
τουλάχιστον Α', που εκλέγονται από όλους τους µη ιατρούς υπαλλήλους,
κατηγορίας Π Ε και TE αντίστοιχα, που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία.
στ) Εναν ειδικευόµενο ιατρό, που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόµενους
ιατρούς του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν Νοσηλευτή ΠΕ µε βαθµό Α', και ελλείψει αυτού έναν Νοσηλευτή TE ή
µαία ή επισκέπτρια υγείας µε βαθµό Α', που εκλέγεται από όλους τους
νοσηλευτές και µαίες του Νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του.
Αν οποιοδήποτε µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου χάσει την ιδιότητα µε
την οποία έχει εκλεγεί, παύει αυτόµατα να είναι µέλος και ορίζεται νέο µε την
αρχική διαδικασία, για το υπόλοιπο της θητείας. Αντικατάσταση µέλους, µε
την ίδια διαδικασία, γίνεται και στην περίπτωση κατά την οποία το µέλος
απουσιάζει από περισσότερες από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις του
Επιστηµονικού Συµβουλίου.
2. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το µήνα και
έκτακτα όταν αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή δύο τουλάχιστον µέλη του.
Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Επιστηµονικό Συµβούλιο εκλέγει, µε µυστική
ψηφοφορία, τον Πρόεδρό του. Υποψήφιοι για το αξίωµα αυτό δύνανται να
είναι µόνο ιατροί που κατέχουν το βαθµό του ∆ιευθυντή ή Αναπληρωτή
∆ιευθυντή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου διενεργεί
κλήρωση µεταξύ των ισοψηφισάντων, για την ανάδειξη του Προέδρου.

Στις συνεδριάσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά σε
ειδικό βιβλίο πρακτικών θεωρηµένο από τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου. Η
γραµµατειακή υποστήριξη του Επιστηµονικού Συµβουλίου ανατίθεται σε
υπάλληλο της ∆ιοικητικής ∆ιεύθυνσης του Νοσοκοµείου, οριζόµενο από τον
∆ιοικητή.
Η θητεία του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι διετής και η συγκρότηση του
γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
3. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο γνωµοδοτεί για κάθε θέµα το οποίο σχετίζεται
µε την αποτελεσµατική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόµενους και
τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκοµείου.
Στις αρµοδιότητες του Επιστηµονικού Συµβουλίου περιλαµβάνονται:
α) Η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και µηνιαίου προγράµµατος
εφηµερίων των ιατρών των Τοµέων και Τµηµάτων του Νοσοκοµείου και η
έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για
έγκριση, ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον ∆ιοικητή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο
πρόγραµµα των εφηµεριών γίνεται µόνο µε γραπτή και αιτιολογηµένη
εισήγηση του Προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου και έγκριση από τον
Αναπληρωτή ∆ιοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον ∆ιοικητή.
β) Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστηµονικών
επιτροπών του Νοσοκοµείου και όποιων άλλων επιτροπών ή οµάδων
εργασίας όταν η σύστασή τους αποφασιστεί από τον ∆ιοικητή.
γ) Η οργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων, µε συµµετοχή ειδικών
επιστηµόνων εκτός Νοσοκοµείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
δ) Η οργάνωση και η ενηµέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
του Νοσοκοµείου.
ε) Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας.
στ) Η εισήγηση, προς τον ∆ιοικητή, µέτρων που αφορούν στη βελτίωση της
λειτουργίας των επί µέρους µονάδων του Νοσοκοµείου, στη θέσπιση
προτεραιοτήτων κατά τον προγραµµατισµό της προµήθειας εξοπλισµού ή
υγειονοµικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον ∆ιοικητή, ό,τι δύναται να
βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.
Άρθρο 10
Επικουρικό προσωπικό
1. Το πρώτο εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 µε την παρ. 22 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
"Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζεται κατάλογος
επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων."
2. Στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της κάθε ∆.Υ.ΠΕ.
καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους
κλάδους Νοσηλευτών ΠΕ και TE, ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων, ΥΕ
Τραυµατιοφορέων, TE Ιατρικών Εργαστηρίων, TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας,
∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ∆Ε Χειριστών
Εµφανιστών, ∆Ε Πληρώµατος Ασθενοφόρου, TE Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή TE
Λογοθεραπείας, ΠΕ ή TE Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, TE
Κοινωνικής Εργασίας και TE ή ∆Ε Θεραπευτών Παιδαγωγών, για την κάλυψη

επιτακτικών αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους καταλόγους
αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και είναι
εγγεγραµµένοι στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού Ο.Α.Ε.∆.
ή απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα.
Προηγούνται οι άνεργοι και η προτεραιότητα µεταξύ αυτών καθορίζεται από
τη σειρά εγγραφής τους στον Ο.Α.Ε.∆.. Οι πτυχιούχοι υποψήφιοι που
εγγράφονται στους καταλόγους αυτούς δεν πρέπει να κατέχουν τον τίτλο
σπουδών τους περισσότερο από δέκα έτη και δεν µπορούν να παραµείνουν
στον κατάλογο περισσότερο από πέντε έτη.
3. Η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από τον ∆ιοικητή της
Υγειονοµικής Περιφέρειας µετά από αίτηµα του οργάνου διοίκησης του
ΦΠΥΥΚΑ και πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τις προσλήψεις
του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της τριµελούς
επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ252Α').
4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους,
στο ΚΕΠΥΚΑ της κάθε ∆.Υ.ΠΕ..
5. Για καθέναν από τους κλάδους αυτούς καταρτίζεται ξεχωριστός κατάλογος.
Αρµόδια για τον έλεγχο της νοµιµότητας των δικαιολογητικών και την
κατάρτιση των καταλόγων είναι τριµελής Επιτροπή, αποτελούµενη από τον
∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της
∆.Υ.ΠΕ. και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναµικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της οικείας ∆.Υ.ΠΕ.. Η Επιτροπή συνεδριάζει µία φορά κάθε δύο
µήνες και υποστηρίζεται γραµµατειακά από υπάλληλο του Τµήµατος
∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων της οικείας ∆.Υ.ΠΕ..
6. Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των έξι µηνών και µεγαλύτερο του ενός έτους. Το
χρονικό διάστηµα της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται στη
σύµβαση που συνάπτει µε τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί.
7. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως
χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για
την κατάληψη µόνιµης θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο ∆ηµόσιο Τοµέα.
8. Το απασχολούµενο επικουρικό προσωπικό αµείβεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αµοιβή του βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΦΠΥΥΚΑ που θα το απασχολήσει, µε
εξαίρεση την περίπτωση των απασχολούµενων στα Κέντρα Υγείας, που η
αµοιβή τους βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου µε
το οποίο το Κέντρο Υγείας είναι λειτουργικά συνδεδεµένο.
9. Το ποσόν το οποίο διατίθεται ετησίως για την αµοιβή του επικουρικού
προσωπικού όλων των κλάδων δεν δύναται να υπερβαίνει το 3% του ποσού
της µισθοδοσίας του συνόλου του µόνιµου, πλην ιατρικού, προσωπικού του
ΦΠΥΥΚΑ, κατά το προηγούµενο έτος.
Άρθρο 11
Πειθαρχικές διατάξεις

1. α) Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου, ως πειθαρχικός προϊστάµενος, µπορεί να
επιβάλει σε βάρος του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού του
Νοσοκοµείου, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων της
αρµοδιότητας του, τις ποινές της επίπληξης και του προστίµου µέχρι το ήµισυ
των µηνιαίων αποδοχών.
β) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας, ως πειθαρχικός προϊστάµενος, µπορεί να επιβάλει σε βάρος του
λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού αυτής, τις ποινές της επίπληξης και
του προστίµου µέχρι το ήµισυ των µηνιαίων αποδοχών.
γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, ως συλλογικά πειθαρχικά όργανα, µπορούν
να επιβάλουν σε βάρος του λοιπού, πλην του ιατρικού προσωπικού της
αρµοδιότητας τους, τις ποινές της επίπληξης και του προστίµου µέχρι τις
αποδοχές ενός µηνός.
δ) Ο ∆ιοικητής της ∆.Υ.ΠΕ., ως πειθαρχικός προϊστάµενος, µπορεί να
επιβάλει σε βάρος του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού της ∆.Υ.ΠΕ.
και όλων των εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ τις ποινές της επίπληξης και του
προστίµου µέχρι το ήµισυ των µηνιαίων αποδοχών. Επίσης, µπορεί να
διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν παραποµπής από αρµόδιο πειθαρχικό
όργανο, προκαταρκτική έρευνα και Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση κατά των
∆ιοικητών και των Αναπληρωτών ∆ιοικητών των Νοσοκοµείων της
αρµοδιότητας του και, εάν κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη
εναντίον τους, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Ο ∆ιοικητής της ∆.Υ.ΠΕ. και ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου είναι
πειθαρχικώς προϊστάµενοι του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των ανωτέρω οργάνων επιτρέπεται η
άσκηση ένστασης ενώπιον του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου της
παρ. 19 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Το Πρωτοβάθµιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, ως πειθαρχικό όργανο, ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία κατά του
λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού της ∆.Υ.ΠΕ. και των εποπτευόµενων
ΦΠΥΥΚΑ, είτε σε πρώτο, είτε σε δεύτερο βαθµό, ύστερα από την άσκηση
ένστασης. Το Πρωτοβάθµιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, όταν δικάζει
παραπτώµατα σε πρώτο βαθµό, µπορεί να επιβάλει 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, όπως ισχύει.
2. α) Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου, ως πειθαρχικός προϊστάµενος, µπορεί να
επιβάλει σε βάρος του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκοµείου, των Κέντρων
Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων της αρµοδιότητας του, τις ποινές της
επίπληξης και του προστίµου µέχρι το ήµισυ των µηνιαίων αποδοχών.
β) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας, ως πειθαρχικός προϊστάµενος, µπορεί να επιβάλει σε βάρος του
ιατρικού προσωπικού αυτής τις ποινές της επίπληξης και του προστίµου µέχρι
το ήµισυ των µηνιαίων αποδοχών.
γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, ως συλλογικά πειθαρχικά όργανα, µπορούν
να επιβάλουν σε βάρος του ιατρικού προσωπικού της αρµοδιότητας τους, τις
ποινές της επίπληξης και του προστίµου µέχρι τις αποδοχές ενός µηνός.
δ) Ο ∆ιοικητής της ∆.Υ.ΠΕ., ως πειθαρχικός προϊστάµενος, µπορεί να
επιβάλει σε βάρος του ιατρικού προσωπικού της ∆.Υ.ΠΕ. και όλων των

εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ τις ποινές της επίπληξης και του προστίµου µέχρι
το ήµισυ των µηνιαίων αποδοχών.
Στην έδρα κάθε ∆.Υ.ΠΕ. συνιστάται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αρµόδιο για
πειθαρχικά θέµατα των ιατρών, πλην των ειδικευοµένων, όλων των
εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι
πενταµελές και αποτελείται από:
1. τον ∆ιοικητή της ∆.Υ.ΠΕ., ως Πρόεδρο και εισηγητή µε αναπληρωτή του
τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της ∆.Υ.ΠΕ.,
2. δύο ∆ιοικητές Νοσοκοµείων της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που
ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
3. έναν ιατρό που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο,
4. έναν αιρετό εκπρόσωπο των ιατρών, µε βαθµό ∆ιευθυντή, ο οποίος
εκλέγεται, µε τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των ιατρών που υπάγονται
στην αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία σε
πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό.
Όταν δικάζει σε πρώτο βαθµό, µπορεί να επιβάλει µόνο τις ποινές που
προβλέπονται, υπό τα στοιχεία α ' έως και γ', στην παρ. 1 του άρθρου 39του
Ν. 2519/1997.
Σε δεύτερο βαθµό, κρίνει τις ενστάσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του
∆ιοικητή της ∆.Υ.ΠΕ., του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, του Προέδρου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
Όταν το Συµβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθµό ένσταση κατά πειθαρχικής
απόφασης του ∆ιοικητή της ∆.Υ.ΠΕ., τότε ο τελευταίος εξαιρείται και στη
σύνθεση του Συµβουλίου συµµετέχει, ως Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
της ∆.Υ.ΠΕ..
Όταν το Συµβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθµό ένσταση κατά πειθαρχικής
απόφασης ∆ιοικητή Νοσοκοµείου, τακτικού µέλους του Συµβουλίου, τότε ο
τελευταίος εξαιρείται και στη σύνθεση του Συµβουλίου µετέχει το
αναπληρωµατικό µέλος.
Κατά των οριστικών αποφάσεων του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
που επιβάλλουν από την ποινή προστίµου ισόποσου µε τις αποδοχές
τεσσάρων 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 του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
που επιβάλλουν από την ποινή προστίµου ισόποσου µε τις αποδοχές
τεσσάρων µηνών και άνω έως και την ποινή της διακοπής του δικαιώµατος
για την υποβολή υποψηφιότητας κατάληψης θέσης ανώτερου βαθµού.
Οι τελεσίδικες αποφάσεις του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και οι
οριστικές αποφάσεις του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκεινται σε

προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου, µέσα σε προθεσµία τριάντα
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
3. Την προβλεπόµενη, στις προηγούµενες παραγράφους, ένσταση και έφεση
δικαιούνται να ασκήσουν:
α) Ο λειτουργός ή υπάλληλος, εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από την
ηµέρα που του κοινοποιήθηκε η απόφαση.
β) Κατά του λειτουργού ή υπαλλήλου, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την έκδοση της απόφασης.
4. Τα µονοµελή πειθαρχικά όργανα οφείλουν να εκδίδουν την απόφαση τους
µέσα σε έναν µήνα από την ηµέρα παραλαβής του πειθαρχικού φακέλου.
Για τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα η παραπάνω προθεσµία ορίζεται σε δύο
µήνες από την ηµέρα παραλαβής του σχετικού φακέλου.
Η υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω προθεσµιών αποτελεί παράβαση του
υπαλληλικού καθήκοντος και διώκεται πειθαρχικά.
5. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι πειθαρχικώς
προϊστάµενος των ∆ιοικητών των ∆.Υ.ΠΕ., των ∆ιοικητών και Αναπληρωτών
∆ιοικητών των Νοσοκοµείων και των Προέδρων των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας.
6. 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.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 39 του Ν. 2519/1997
και η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 3106/2003 καταργούνται.
8. Στα Νοσοκοµεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001, εκτός από
τα Νοσοκοµεία "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" και "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ", εφαρµόζονται οι
ακόλουθες πειθαρχικές διατάξεις:
8.1. Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου, ως πειθαρχικός προϊστάµενος, µπορεί να
επιβάλει σε βάρος του πάσης φύσεως προσωπικού (ιατρικού και λοιπού) της
αρµοδιότητας του, τις ποινές της επίπληξης και του προστίµου µέχρι το ήµισυ
των µηνιαίων αποδοχών.
8.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, ως πειθαρχικό συλλογικό
όργανο, ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία, σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό, σε
βάρος του πάσης φύσεως προσωπικού (ιατρικού και λοιπού) της
αρµοδιότητάς του.
8.2. α) Όταν δικάζει πειθαρχικά παραπτώµατα των ιατρών σε πρώτο βαθµό,
το ∆.Σ. µπορεί να επιβάλει µόνο τις ποινές που προβλέπονται, υπό τα
στοιχεία α ' έως και γ' της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 2519/1997. Στις
περιπτώσεις που απαιτείται η επιβολή µεγαλύτερης ποινής, η υπόθεση
παραπέµπεται στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Σε δεύτερο βαθµό κρίνει τις ενστάσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του ∆.Σ. που επιβάλλουν από την ποινή
προστίµου ισόποσου µε τις αποδοχές τεσσάρων 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.
8.2. β) Όταν δικάζει πειθαρχικά παραπτώµατα του λοιπού προσωπικού σε
πρώτο βαθµό, το ∆.Σ. µπορεί να επιβάλει µόνο τις ποινές που προβλέπονται,
υπό τα στοιχεία α' έως και γ', στην παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν. 2683/1999.

Σε δεύτερο βαθµό κρίνει τις ενστάσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του ∆.Σ. που επιβάλλουν ποινή βαρύτερη
από τη στέρηση των αποδοχών ενός µηνός, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης
ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, όταν δικάζει παραπτώµατα σε πρώτο βαθµό,
µπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή.
Κατά των οριστικών αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συµβουλίου επιτρέπεται η
άσκηση έφεσης ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου του
άρθρου 163α του Ν. 2683/1999.
Άρθρο 12
Ειδικές διατάξεις
1. Τα Νοσοκοµεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α')
διατηρούν το υφιστάµενο καθεστώς τους. Επ' αυτών εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 11 του νόµου αυτού και οι διατάξεις των
άρθρων 6, 7 και 8 και της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001.
2. Εξαιρείται το Γενικό Νοσοκοµείο "ΠAMΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" και το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Αττικής "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ", στα οποία εφαρµόζονται µόνον οι
διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 11 του νόµου αυτού και οι διατάξεις των
άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 2889/2001.
Άρθρο 13
1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.∆. 412/1998 (ΦΕΚ 288 Α') αντικαθίσταται ως
εξής: "4. Υποχρεώσεις τακτικών αποδοχών και αποζηµιώσεων υπερωριακής
εργασίας, νυχτερινής εργασίας και εξαιρέσιµων ηµερών και αργιών, καθώς και
εφηµερίων του ιατρικού προσωπικού, που απορρέουν από την εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων κατά των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., καταβάλλονται µε
χρηµατικά εντάλµατα από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του νοµού
της έδρας του οικείου Νοσοκοµείου."
2.α) Η παρ. 12 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
"12. Οι ∆.Υ.ΠΕ., τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες
Κοινωνικής Φροντίδας επιτρέπεται να αναθέτουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, τη φύλαξη των χώρων τους, την καθαριότητα των κτιριακών τους
εγκαταστάσεων και των παραρτηµάτων τους, την τροφοδοσία και εστίαση και
τη διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων σε ειδικά συνεργεία παροχής
τέτοιων υπηρεσιών, ανεξάρτητα του ύψους της αµοιβής του αναδόχου και της
ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων των οικείων κλάδων ή ειδικοτήτων. Για
όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες µπορεί να πραγµατοποιείται κεντρικός ενιαίος
διαγωνισµός από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος
να αφορά τους ΦΠΥΥΚΑ µίας ή περισσότερων Υγειονοµικών Περιφερειών.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις πιο πάνω αναθέσεις και
διαγωνισµούς."
β) Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στο
προηγούµενο εδάφιο, οι ανωτέρω αναθέσεις διέπονται από το προηγούµενο

καθεστώς. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
τη λήξη τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Άρθρο 14
∆ιοίκηση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
1. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α' ) µετατρέπονται σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την
εποπτεία του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, διέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου και έχουν δικό τους προϋπολογισµό,
πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ως
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 15
Όργανα ∆ιοίκησης
1. Τα όργανα διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος είναι: α) το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο β) ο ∆ιοικητής.
Σε καθεµία εκ των κάτωθι αναφερόµενων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας,
καθώς και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου "Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατά στάσης Τυφλών", το οποίο έχει συσταθεί µε το Π.∆. 265/1979 (ΦΕΚ
74 Α'), και "Εθνικό Ίδρυµα Κωφών", το οποίο έχει συσταθεί µε το από
2.6.1939 διάταγµα (ΦΕΚ 241 Α') και το Β.∆. 703/27.10.1972, συνιστάται µία
οργανική θέση ∆ιοικητή µε βαθµό 1° της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο
οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε διετή θητεία
που µπορεί να ανανεώνεται.
Ο ∆ιοικητής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής στους τοµείς των κοινωνικών ή ανθρωπιστικών
επιστηµών ή διοίκησης και οικονοµίας και να διαθέτει εµπειρία στην άσκηση
επιτελικών καθηκόντων σε φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και ικανότητες στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασµού.
2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συνιστάται θέση ∆ιοικητή
είναι οι κάτωθι:
α. στην Α' Υγειονοµική Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ:
αα. Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών "Ο Άγιος ∆ηµήτριος" Θεσσαλονίκης, που
συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων του Β.∆. 287/1973 (ΦΕΚ 85
Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
ββ. Το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Νιγρίτας Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων των

Π.∆. 256/1973 (ΦΕΚ215 Α'), 300/1985 (ΦΕΚ 112 Α') και 256/1996 (ΦΕΚ 190
Α').
γγ. Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Σιδηροκάστρου Σερρών, που συστήθηκε
και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων του Π.∆. 162/1978 (ΦΕΚ 34 Α').
β. Στη Β' Υγειονοµική Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ:
Το Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας "Ο Άγιος Παντελεήµων" Θεσσαλονίκης, που
συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων του Ν. 4162/1961 (ΦΕΚ 73
Α'), του Β.∆. 318/1963 (ΦΕΚ 8 Α') και του Π.∆. 254/1973 (ΦΕΚ 215 Α').
γ. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ:
αα. Το Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης
Ατόµων µε Αναπηρίες Καστοριάς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των
διατάξεων των Π.∆. 311/1985 (ΦΕΚ 114 Α') και 257/1996 (ΦΕΚ 190 Α').
ββ. Το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Αµυνταίου Φλώρινας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων
των Π.∆. 444/1980 (ΦΕΚ 117 Α'), 280/1985 (ΦΕΚ 104 Α') και 258/1996 (ΦΕΚ
190 Α').
δ. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
αα. Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Καρδίτσας, που συστήθηκε και λειτουργεί
δυνάµει των διατάξεων της ∆2/17385/1930 απόφασης του Υπουργού
Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως ισχύει σήµερα. .
ββ. Το Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόµων Μαγνησίας, που συστήθηκε και
λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων της Π4/οικ.407/19.6.1996 απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 13 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ
236 Α').
γγ. Το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Τρικάλων, που συστήθηκε και
λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων των Π.∆. 782/1979 (ΦΕΚ 230 Α'), 337/1985
(ΦΕΚ 118 Α') και 42/2000 (ΦΕΚ 40 Α').
ε. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: αα. Το Κέντρο
Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόµων µε
Αναπηρίες Αµφιλοχίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων
των Π.∆. 364/1989 (ΦΕΚ 162 Α') και255/1996 (ΦΕΚ96 Α').
ββ. Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Λεχαινών, που συστήθηκε και λειτουργεί
δυνάµει των διατάξεων του Π.∆. 332/1987 (ΦΕΚ 153 Α').
στ. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Το Θεραπευτήριο
Χρονιών Παθήσεων Εύβοιας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των
διατάξεων των Π.∆. 77/1983 (ΦΕΚ 34 Α') και 371/1984 (ΦΕΚ 129 Α').
ζ. Στη Β' Υγειονοµική Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ:
αα.Το Α' Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και το Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων, τα οποία αποτελούν ενιαία µονάδα, που
συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων των Π.∆. 1152/1981 (ΦΕΚ
283 Α'), 28/1985 (ΦΕΚ 10 Α'), 339/1985 (ΦΕΚ 118 Α'), 516/1985 (ΦΕΚ 188
Α'), 254/1998 (ΦΕΚ 189 Α') και της υπουργικής απόφασης Π4/3905/3.8.1993
(ΦΕΚ 606 Β'), µε την επωνυµία Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Ανατολικής Αθήνας και έδρα το ∆ήµο Ελληνικού.
ββ. Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας
(Κ.Α.Α.Π.Β.), που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων της Υ.Α.
110838/1952 (ΦΕΚ 178 Β') και του Β.∆. 170/1960 (ΦΕΚ 40 Α').
γγ. Το Αναρρωτήριο Πεντέλης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των
διατάξεων του Β.∆. 170/1960 (ΦΕΚ 40 Α').
η. Στη Γ' Υγειονοµική Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ:

αα. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών, που συστήθηκε
και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων των Π.∆. 120/1985 (ΦΕΚ 36 Α'),
483/1988 (ΦΕΚ 217 Α') και 41/2000 (ΦΕΚ 40 Α').
ββ. Το Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων, που συστήθηκε και
λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων του Β.∆. 564/1961 (ΦΕΚ 139 Α') και του Ν.
2345/1995.
γγ. Το Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ", που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει
των διατάξεων του Π.∆. 830/1980 (ΦΕΚ 206 Α').
δδ. Το Β' Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, Γ" Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Αθηνών και το Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης
Χανσενικών, τα οποία αποτελούν ενιαία Μονάδα, που συστήθηκε και
λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων του Ν. 1137/1981 (ΦΕΚ 60 Α') και των Π.∆.
27/1985 (ΦΕΚ 10 Α'), 385/1990 (ΦΕΚ 152 Α'), 294/1998 (ΦΕΚ 212 Α') και
254/1998 (ΦΕΚ 189 Α') µε επωνυµία Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
∆υτικής Αθήνας και έδρα το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας.
θ. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:
αα. Το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Ατόµων µε Αναπηρίες Φιλιατρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των
διατάξεων του Ν.∆. 928/1971 (ΦΕΚ 144 Α') και των Π.∆. 156/1973 (ΦΕΚ 50
Α') και 37/1998 (ΦΕΚ 42 Α').
ββ. Το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Κορίνθου (πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κορίνθου), που
συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων των Π.∆. 380/1990 (ΦΕΚ
150 Α') και 103/2000 (ΦΕΚ 99 Α').
ι. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Το Ίδρυµα Κοινωνικής
Πρόνοιας "Η Θεοµήτωρ" Αγιάσου Λέσβου, που συστήθηκε και λειτουργεί
δυνάµει των διατάξεων του Β.∆. 629/1972 (ΦΕΚ 179 Α') και του Π.∆.
253/1973 (ΦΕΚ 215 Α').
ια. Στην Β' Υγειονοµική Περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Το Κέντρο
Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόµων µε
Αναπηρίες Ρόδου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων των
Π.∆. 14/1986 (ΦΕΚ 6 Α') και 254/1996 (ΦΕΚ 190 Α').
ιβ. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ: αα. Το Θεραπευτήριο Χρόνιων
Παθήσεων Λασιθίου, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων
του Β.∆. 393/1966 (ΦΕΚ 101 Α'), και των Π.∆. 340/1985 (ΦΕΚ 118 Α') και
330/1996 (ΦΕΚ 222 Α').
ββ. Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Χανίων, που συστήθηκε και
λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων των Π.∆. 579/1977 (ΦΕΚ 191 Α') και
13/1986 (ΦΕΚ 6 Α').
ιγ. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:
αα. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Κοµοτηνής, που
συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των Π.∆. 276/1973 (ΦΕΚ 225 Α'), 783/1979
(ΦΕΚ 230 Α') και 279/1985 (ΦΕΚ 104 Α').
ββ. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ∆ράµας, που συστήθηκε και
λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων των Π.∆. 443/1980 (ΦΕΚ 117 Α'), 107/1984
(ΦΕΚ 38 Α'), 519/1988 (ΦΕΚ 234 Α') και 149/1989 (ΦΕΚ71 Α').
ιδ. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ: Το Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας
"Ο Νεοµάρτυς Γεώργιος Ιωαννίνων", που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει
των διατάξεων του Π.∆. 378/1990 (ΦΕΚ 149 Α').

ιε. Στην Υγειονοµική Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Ο Οργανισµός ∆ηµόσιας
Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.∆.Α.Ζ.), που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάµει των
διατάξεων των Π.∆. 105/1973 (ΦΕΚ 178 Α'), 279/1984 (ΦΕΚ 106 Α'),
382/1990 (ΦΕΚ 151 Α') και 140/1997 (ΦΕΚ 125Α').
3. Ο ∆ιοικητής των ανωτέρω Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Εχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισµού, ελέγχου και εύρυθµης
λειτουργίας των Υπηρεσιών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
2. Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας και το υποβάλλει για έγκριση στο ∆.Σ. της Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας.
3. Εισηγείται στο ∆.Σ. τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση µονάδων ή
τµηµάτων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
4. Εισηγείται στο ∆.Σ. την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανοµή
των κτιριακών και λοιπών υποδοµών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
5. Συντάσσει τον οργανισµό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και τον
υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
6. Αξιολογεί τις προτάσεις και τα αιτήµατα των Υπηρεσιών και του
προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρµόδια όργανα.
7. Εισηγείται στο ∆.Σ. το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων
της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
8. Υποβάλλει προς έγκριση στο ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας
την προκήρυξη θέσεων ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού,
διοικητικού και λοιπού προσωπικού.
9. Αποφασίζει για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της
αρµοδιότητας του.
10. Υποβάλλει στο ∆ιοικητή της οικείας ∆.Υ.ΠΕ. πρόταση πρόσληψης
επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
11. Αποφασίζει την τοποθέτηση των προϊσταµένων σε οργανικές µονάδες.
12.
Αναθέτει
προσωρινά
καθήκοντα
προϊσταµένου
διεύθυνσης,
υποδιεύθυνσης και τοµέα µέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές.
13. Εισηγείται στο ∆.Σ. τον προϋπολογισµό της Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας, τις αναµορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον
ισολογισµό και τον απολογισµό της οικονοµικής χρήσης κάθε έτους.
14. Εισηγείται στο ∆.Σ. το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών της Μονάδας
Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και τις τροποποιήσεις του.
15. Αποφασίζει για εκτέλεση έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός
τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση
υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού µέχρι 15.000 ευρώ ετησίως, καθώς
και για τον τρόπο χρηµατοδότησης.
16. Εισηγείται στο ∆.Σ. της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας τη σκοπιµότητα
και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση µελετών,
προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου
υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω
των 15.000 ευρώ ετησίως.
17. Παρακολουθεί και ελέγχει σε µηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του
προϋπολογισµού και την εν γένει οικονοµική λειτουργία του φορέα του.
18. Υποβάλλει στο ∆.Σ. προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

19. Συγκροτεί οµάδες εργασίας ή επιτροπές για την κατάρτιση και διαχείριση
των προγραµµάτων δράσης της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
20. Εκπροσωπεί τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας δικαστικώς και εξωδίκως
και µπορεί να αναθέτει τη νόµιµη εκπροσώπησή της στον Αντιπρόεδρο του
∆.Σ. και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
21. Προΐσταται των Υπηρεσιών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, ασκεί
ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια
Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο του φορέα
αρµοδιότητας του.
22. Συγκαλεί το ∆.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συντάσσει την
ηµερήσια διάταξη.
23. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία υποβάλλει στο ∆.Σ. και
στο ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
24. Μπορεί να εξουσιοδοτεί µε πράξη του τον Αντιπρόεδρο της Μονάδας
Κοινωνικής Φροντίδας και ιεραρχικά υφιστάµενα του όργανα να υπογράφουν
µε εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητας του και να
µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητες του.
25. Παρακολουθεί και ελέγχει τις λίστες αναµονής για υπηρεσίες του φορέα
αρµοδιότητας του και λαµβάνει µέτρα πρόληψης για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.
26. Εισηγείται στο ∆.Σ. για τα εκπαιδευτικά και πάσης φύσεως ερευνητικά
προγράµµατα, αποφασίζει για την οικονοµική ενίσχυση και διοικητική
υποστήριξη αυτών και παρακολουθεί την υλοποίηση τους.
27. Είναι αρµόδιος για θέµατα έρευνας, επιµόρφωσης και δια βίου
εκπαίδευσης του προσωπικού της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
28. Είναι αρµόδιος για το σύστηµα πιστοποίησης ποιότητας των υπηρεσιών
της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, σε συνεργασία µε τον ∆ιοικητή της
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
4. Στις υπόλοιπες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα όργανα διοίκησης είναι:
α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης, έχει τις
αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας αποτελείται
από:
α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον οποίο αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.,
β) δύο µέλη µε εµπειρία στον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης που
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Το ένα από τα µέλη αυτά ορίζεται ως Αντιπρόεδρος,
γ) στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, που έχουν
σκοπό σχετικό µε τα άτοµα µε αναπηρίες, συµµετέχει ένας εκπρόσωπος της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ) µε την αντίστοιχη
αναπηρία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συµµετέχει ένας εκπρόσωπος
πιστοποιηµένης σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2646/ 1998 εθελοντικής
οργάνωσης, ο οποίος προτείνεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δ) έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, ο
οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των
εργαζοµένων στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάσσει την ηµερήσια διάταξη της
συνεδρίασης του ∆.Σ. και ορίζει τους εισηγητές των θεµάτων. Το ∆.Σ.
συνέρχεται τακτικά δύο φορές το µήνα και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου του, και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13,14
και 15 του Ν. 2690/1999. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων, καθώς
και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστηµονικού,
ερευνητικού ή τοπικού φορέα.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα και αποζηµιώσεις του ∆ιοικητή της
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με
όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές, επιδόµατα και αποζηµιώσεις του
Προέδρου της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και η αποζηµίωση για τα µέλη,
πλην του Προέδρου, και το γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε
συνεδρίαση στην οποία µετέχουν.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε Μονάδας συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται εντός τριάντα
ηµερών από την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ως
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και έχει διετή θητεία. Επιτρέπεται η
πρόωρη λήξη της θητείας των ∆ιοικητών των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας, για σπουδαίο λόγο σχετικό µε την άσκηση των καθηκόντων τους,
αζηµίως για το ∆ηµόσιο, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
1) Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας και το υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας προς ένταξή του στο επιχειρησιακό σχέδιο της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
2) Εγκρίνει τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση µονάδων ή τµηµάτων της
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και το υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
3) Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανοµή των
κτιριακών και λοιπών υποδοµών της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, το
οποίο υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
4) Εγκρίνει τον οργανισµό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και τις
τροποποιήσεις του, και τον υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
5) Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων της
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και τον υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
6) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, τις
αναµορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισµό και τον
απολογισµό της οικονοµικής χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στον
∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας,
7) Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών της Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας, καθώς και τις τροποποιήσεις του και το υποβάλλει στον ∆ιοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
8) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για την εκτέλεση
έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού,

προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά
ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω των 15.000 ευρώ και µέχρι 45.000 ευρώ
ετησίως.
9) Εισηγείται τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση
έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού,
προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά
ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω των 45.000 ευρώ ετησίως στον ∆ιοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
10) Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
11) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία υποβάλλει στον
∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
12) Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτηµάτων υπέρ της
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
13) Αποφασίζει για τη διάθεση σε άλλους Φορείς του αχρησιµοποίητου υλικού
της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, για το χαρακτηρισµό παλαιού υλικού ως
άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου
υλικού.
14) Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του νόµου
αυτού και όσες του αναθέτει ο ∆ιοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Άρθρο 16
1. Η θητεία των υπηρετούντων, κατά την ψήφιση του νόµου αυτού,
Προέδρων, Αντιπροέδρων και µελών των Επιτροπών ∆ιοίκησης, των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003, λήγει
αυτοδίκαια την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ορισµού ∆ιοικητικών Συµβουλίων, σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 15.
2. Από την ηµεροµηνία εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, οι Μονάδες
Κοινωνικής Φροντίδας συνεχίζουν να ασκούν το σύνολο των αρµοδιοτήτων
και υπηρεσιών που είχαν και στο πλαίσιο ένταξής τους στα οικεία Πε.Σ.Υ.Π.
και οι σχετικές διατάξεις των Νόµων 3106/ 2003, 3172/2003 και 3209/2003
εφαρµόζονται αναλογικά. Όπου στους ανωτέρω νόµους αναφέρεται
"Πε.Σ.Υ.Π." και "Πρόεδρος Πε.Σ.Υ.Π.", νοείται, από την κατάργηση των
Πε.Σ.Υ.Π. και έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, αντίστοιχα,
∆.Υ.ΠΕ. και ∆ιοικητής Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Άρθρο 17
Προγραµµατικές συµβάσεις
Επιτρέπεται η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των λοιπών Υπουργείων, των
Περιφερειών, των ∆.Υ.ΠΕ., των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού
Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας, του Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής
Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ατόµων µε Αναπηρίες και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού,
καθώς και µεταξύ αυτών και οποιουδήποτε δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή µη
κυβερνητικής οργάνωσης στο πλαίσιο της εύρυθµης οργάνωσης και
λειτουργίας τους.

Με τις προγραµµατικές συµβάσεις επιδιώκεται ιδίως ο συντονισµός δράσης,
λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσµατικότερη παρέµβαση σε
κοινούς τοµείς αρµοδιοτήτων, η µελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση
προγραµµάτων κοινωνικής φροντίδας και ειδικών προγραµµάτων
εθελοντισµού.
Στις προγραµµατικές συµβάσεις καθορίζονται το περιεχόµενο του
προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, τα
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, ο χρόνος ισχύος της σύµβασης, η διαδικασία
παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων
µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τον
Τακτικό Προϋπολογισµό και από τους προϋπολογισµούς τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι της σύναψης, η διαδικασία, το
περιεχόµενο, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια για'την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
Άρθρο 18
Θέµατα Οργανισµών
1. Μέχρι την κατάρτιση νέου Οργανισµού, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
διατηρούν τον Οργανισµό που έχουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Οργανισµός αυτός
µπορεί να τροποποιείται, ως προς τη διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων
και την κατανοµή του προσωπικού.
2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρµοδιότητες
του ∆.Σ. και του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι θέσεις και τα
προσόντα πρόσληψης του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας, οι οποίες δεν έχουν Οργανισµό κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που δεν έχουν Οργανισµό, θα
λειτουργούν µε το υπάρχον προσωπικό και θα υπάγονται στα Πε.Σ.Υ.Π..
Μετά την έναρξη εφαρµογής του παρόντος θα ανατεθούν στο προσωπικό
αυτό καθήκοντα µε απόφαση του Αντιπροέδρου της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
3. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µπορεί να ιδρύονται
νέες µονάδες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ως νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να καθορίζεται ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας, οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι
θέσεις και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού.

Με όµοια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να συγχωνεύονται ή να καταργούνται
ολικώς ή µερικώς Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και να ρυθµίζονται θέµατα
που ανακύπτουν σχετικά µε το προσωπικό αυτών.
Άρθρο 19
Θέµατα προσωπικού
Το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας διατηρεί τους κλάδους
και τις θέσεις που κατέχει κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου, οι οποίες
µετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του αντίστοιχου κλάδου, κατηγορίας και
ειδικότητας της αντίστοιχης Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, µε την ίδια
σχέση εργασίας. Για την κατά το προηγούµενο εδάφιο αυτοδίκαιη µετατροπή
θέσεων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που έχει διανυθεί στο φορέα
από τον οποίο αυτός προέρχεται, λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική του
εξέλιξη. Επιπλέον τακτικές αποδοχές που ελάµβανε από τον εργοδοτικό του
φορέα, πριν την ανωτέρω ένταξη, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η
οποία µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών, από
οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, µέχρι πλήρους εξισώσεως µε τις
αποδοχές και τις απολαβές της νέας θέσης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος,
θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία για όλα τα θέµατα της υπηρεσιακής του
κατάστασης.
Άρθρο 20
Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων οργανικών µονάδων
1. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων ∆ιεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και
Τοµέα των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας µπορούν να προέρχονται από
τους υπαλλήλους όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της οικείας
Υγειονοµικής Περιφέρειας, που ανήκουν στον αντίστοιχο κλάδο, µπορούν να
προΐστανται στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες κατά τις οργανικές διατάξεις
του οικείου φορέα και πληρούν τις προϋποθέσεις να επιλεγούν ως
προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τοµέων.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 3260/2004, το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο της παραγράφου 19 του άρθρου 4 του νόµου αυτού
επιλέγει προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τοµέων των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, από το σύνολο των υπαλλήλων των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που
πληρούν τις προϋποθέσεις να επιλεγούν ως προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων και Τοµέων και ανήκουν σε κλάδους των οποίων οι
υπάλληλοι µπορούν να προΐστανται στις αντίστοιχες µονάδες, κατά τις
οργανικές διατάξεις του φορέα της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
3. Για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, το Πρωτοβάθµιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο καταρτίζει, µε βάση τις καταστάσεις όλων των Μονάδων
Κοινωνικής Φροντίδας της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, ενιαίο πίνακα
υπαλλήλων από τον οποίο επιλέγονται για την πλήρωση κενών ή κενούµενων
θέσεων προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων ή Τοµέων. Ο
∆ιοικητής της ∆.Υ.ΠΕ. ασκεί έλεγχο νοµιµότητας των ενιαίων πινάκων και στη

συνέχεια οι υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί κατά τα ανωτέρω τοποθετούνται µε
απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε κενή
ή κενούµενη θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας ∆ιεύθυνσης,
Υποδιεύθυνσης ή Τοµέα, σε οποιαδήποτε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 21
Υπηρεσίες αποϊδρυµατοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης
Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, µπορούν να
οργανώνουν και να θέτουν σε λειτουργία υπηρεσίες, µε σκοπό την
αποϊδρυµατοποίηση, αποκατάσταση και επανένταξη των ατόµων µε
αναπηρίες, όπως προστατευόµενα διαµερίσµατα, ξενώνες και οικοτροφεία,
προστατευόµενα εργαστήρια και εργαστήρια επαγγελµατικής κατάρτισης και
επανένταξης.
Στους ξενώνες και στα οικοτροφεία παρέχεται στέγη, θεραπεία, κοινωνική
στήριξη,
καλλιτεχνικές,
πολιτιστικές
και
άλλες
υπηρεσίες.
Στα
προστατευόµενα διαµερίσµατα παρέχονται υπηρεσίες ήπιας θεραπείας,
παρακολούθηση και εποπτεία περιορισµένης µορφής από προσωπικό του
οικείου φορέα. Στα προστατευόµενα εργαστήρια και στα εργαστήρια
επαγγελµατικής
κατάρτισης
παρέχονται
υπηρεσίες
εκµάθησης
επαγγελµατικών δεξιοτήτων µε σκοπό την αυτονοµία, την κοινωνική
επανένταξη και την επαγγελµατική αποκατάσταση ατόµων µε αναπηρίες. Το
προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία των εργαστηρίων
επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης προσλαµβάνεται στα πλαίσια
συγκεκριµένων προγραµµάτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονοµίας και Οικονοµικών,
καθώς και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η φύση και ο τρόπος οργάνωσης των
παραπάνω υπηρεσιών, το απαραίτητο προσωπικό, οι πόροι και η εν γένει
χρηµατοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία των προστατευόµενων
διαµερισµάτων, ξενώνων και οικοτροφείων, και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
Άρθρο 22
Το άρθρο 30 του Ν. 2072/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονοµίας και Οικονοµικών,
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το απαραίτητο
προσωπικό και οι πόροι για την ίδρυση και λειτουργία Στεγών
Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρία ("Σ.Υ.∆.ΑµεΑ"), είτε για το
σύνολο των Ατόµων µε Αναπηρία είτε για κατηγορίες τούτων, όπως άτοµα µε

νοητική υστέρηση, προς το σκοπό της πρόληψης της ιδρυµατοποίησης των
Ατόµων µε Αναπηρία.
2. Οι φορείς που µπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν Σ.Υ.∆. και να
παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης και την όλη οργάνωση και επίβλεψη
των Σ.Υ.∆. ("Φορείς") είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα.
3. Οι Φορείς υποχρεούνται να έχουν άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, ως φορείς παροχής οργανωµένων κοινωνικών υπηρεσιών.
4. Οι Σ.Υ.∆. ιδρύονται και λειτουργούν µε σκοπό την εξασφάλιση µόνιµης
διαβίωσης και κατοικίας στα Άτοµα µε Αναπηρία που διαβιούν σε αυτές. Οι
Σ.Υ.∆. αποτελούν υποχρεωτικά µικρές µονάδες. Οι Σ.Υ.∆. διαµερίσµατα
προορίζονται για τη διαβίωση ενός έως τεσσάρων ΑµεΑ ενώ οι Σ.Υ.∆.
οικοτροφεία προορίζονται για τη διαβίωση έως εννέα ΑµεΑ. Η αρχιτεκτονική
και ο εξοπλισµός των Σ.Υ.∆. δεν είναι ενιαίος αλλά διαφέρει ανάλογα µε την
αναπηρία των ΑµεΑ που θα διαβιώσουν σε αυτές."
Άρθρο 23
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν. 3106/ 2003 (ΦΕΚ 30 Α'), όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:
"Οι περιλαµβανόµενοι στον πίνακα επιτυχόντων της Προκήρυξης 2002
(άρθρο 3) της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 του
Νοµού Αττικής (αριθµ. πρακτικού 509/3.6.2004 Συνεδρίασης της Επιτροπής
του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998) σύµφωνα µε την Προκήρυξη 10/7Κ/2000
(ΦΕΚ 329/3.7.2000, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), διορίζονται σε κενές
οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου ή σε
προσωποπαγείς θέσεις των ∆.Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Κ.Β. που συνιστώνται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως."
Άρθρο 24
1. Οι δαπάνες που πραγµατοποίησαν οι αποκεντρωµένες Μονάδες
Κοινωνικής Φροντίδας που ανήκαν στον καταργηθέντα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 5 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α') Ε.Ο.Κ.Φ., κατά το χρονικό
διάστηµα από την 1η Σεπτεµβρίου 2003 και µέχρι την έγκριση του
προϋπολογισµού τους, θεωρούνται καλώς γενόµενες.
2. Στους εργαζόµενους στις αποκεντρωµένες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση και προέρχονται από τον καταργηθέντα µε
το Ν. 3106/2003 Ε.Ο.Κ.Φ., οι οποίοι µέχρι την 31 η ∆εκεµβρίου 2003
εργάσθηκαν υπερωριακά κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά τις
νυχτερινές ώρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας
εργασίας ή καθ ' υπέρβαση αυτής, και για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί
κανονιστική απόφαση, καταβάλλεται αποζηµίωση. Το ύψος της αποζηµίωσης
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 25

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3106/ 2003 (ΦΕΚ 30 Α')
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Κ.Β. µπορούν να λειτουργούν όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας και σε 24ωρη βάση."
Άρθρο 26
1. Η προθεσµία, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125
Α') για την εφαρµογή του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι", παρατείνεται για
δύο έτη από τη λήξη της κατά την ανωτέρω διάταξη, σε όσους δήµους
εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ Π4β/5814/1997 (ΦΕΚ 917 Β')
και Π1γ/ΓΠ οικ.62329/2003 (ΦΕΚ925 Β').
2. Το προσωπικό που απασχολείται στα παραπάνω προγράµµατα συνεχίζει
να προσφέρει τις υπηρεσίες του για δύο ακόµα έτη.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του
προγράµµατος.
Άρθρο 27
1. Στην περίπτωση ΣΤ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30
Α') προστίθεται εδάφιο η’ ως εξής:
"η. Το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Καρδίτσας, το οποίο συστάθηκε και
λειτουργεί δυνάµει των διατάξεων του Π.∆. 291/1984 (ΦΕΚ 108 Α')."
2. Στην περίπτωση ΙΖ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ30 Α')
προστίθεται εδάφιο ι’ ως εξής:
"ι. Το Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών Ενηλίκων Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α') και
µετονοµάζεται σε Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής
Αποκατάστασης Ηρακλείου Κρήτης."
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
1. Η κατάταξη σε θεραπευτικές οµάδες των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων
που κυκλοφορούν και χορηγούνται µε ιατρική συνταγή ανατίθεται στο
Επιστηµονικό Συµβούλιο Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του Ε.Ο.Φ. (Τµήµα Α'
Φαρµακευτικών Προϊόντων εν γένει και Άλλων Προϊόντων), κατ' αντιστοιχία µε
τη µέχρι σήµερα ισχύουσα κατάταξη που προέκυψε από την Ειδική Επιτροπή
του άρθρου 20 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α').
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από
εισήγηση του Ε.Σ.Ε., µπορούν να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την
κατάταξη των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων σε θεραπευτικές οµάδες.
Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, ο Ε.Ο.Φ. γνωστοποιεί στους κατά
νόµον υπεύθυνους κυκλοφορίας των εν λόγω ιδιοσκευασµάτων το σχέδιο της

σχετικής κατάταξης, προκειµένου να υποβληθούν τυχόν παρατηρήσεις από
τους ενδιαφερόµενους εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, το Ε.Σ.Ε. συντάσσει την οριστική
κατάταξη. Εντός δεκαπέντε ηµερών από της γνωστοποιήσεως της οριστικής
κατάταξης, οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας µπορούν να υποβάλλουν ένσταση
ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου Επιστηµονικού Συµβουλίου (∆.Ε.Σ.) του Ε.Ο.Φ..
Η ένσταση κρίνεται το αργότερο µέσα σε τριάντα ηµέρες από την υποβολή
της.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται η
γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη και κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία
του Ε.Σ.Ε. και την ως άνω αναφερόµενη διαδικασία.
2. Η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 20 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α') καταργείται.
Άρθρο 29
Η ισχύς της παρ. 29 του άρθρου 13 του Ν. 2955/ 2001 και της παρ. 1γ του
άρθρου 29 του Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ 203 Α ') παρατείνεται µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2005.
Άρθρο 30
1. Το συσταθέν µε το Β.∆. 146/1964 Ίδρυµα µε την επωνυµία "Κέντρο
Ψυχικής Υγιεινής", όπως µετονοµάστηκε µε το άρθρο 6 του Ν.∆. 572/1970
(ΦΕΚ 125 Α'), µετονοµάζεται σε "Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών".
2. Το κατά την ως άνω παράγραφο µετονοµαζόµενο Ίδρυµα εντάσσεται στις
Μονάδες Ψυχικής Υγείας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.
2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α').
Άρθρο 31
1. Η τήρηση της Γενικής Λογιστικής και των Λογαριασµών Τάξεως και
∆ηµοσίου Λογιστικού του άρθρου 3 του Π.∆. 146/2003 (ΦΕΚ 122 Α') για τα
Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α., αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006.
2. Οι ισολογισµοί που συντάσσονται σύµφωνα µε το Π.∆. 146/2003
ελέγχονται και υπογράφονται από δύο ορκωτούς ελεγκτές.
Άρθρο 32
1. Η περίπτωση α' της παρ. 4 του Κεφαλαίου Α' του άρθρου 4 του Π.∆.
67/2000 (ΦΕΚ 58 Α') αντικαθίσταται ως εξής: " α) όταν η αξία της συνταγής
ξεπερνά τα εκατό ευρώ ".
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ' του άρθρου 5 του Π.∆. 67/2000
(ΦΕΚ 58 Α'), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 149/2003 (ΦΕΚ
123 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
"Ιατροί κατέχοντες την ιδιότητα του Γενικού Ιατρού βάσει κεκτηµένων
δικαιωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 36 της Οδηγίας 93/16 ΕΚ και τις διατάξεις
του Π.∆. 38/ 2004 (ΦΕΚ 35 Α'), οι οποίοι ασκούν το επάγγελµα του γενικού
ιατρού άνευ τίτλου ειδικής εκπαίδευσης στο αντικείµενο αυτό, δεν υπόκεινται

στις διατάξεις της παραγράφου 13 του Κεφαλαίου Α' του άρθρου 2 και του
πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' του άρθρου 5 του παρόντος, οι οποίες
αφορούν ιατρούς άνευ ειδικότητας."
Άρθρο 33
1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ
123 Α') προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:
"ε) Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας".
2. Οι πράξεις αρµοδιότητας φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο
Β.∆. 411/1972, το Π.∆. 29/1987 και το Π.∆. 90/1995 και περιέχονται
κοστολογηµένες στο κεφάλαιο "Φυσικοθεραπείες" του Π.∆. 157/1991,
εκτελούνται µόνον από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές, σε χώρους όπου
από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η παροχή φυσιοθεραπευτικών
υπηρεσιών.
3. Οι πράξεις αρµοδιότητας φυσικοθεραπευτή συνταγογραφούνται από τα
Ασφαλιστικά Ταµεία σε ξεχωριστό παραπεµπτικό, στο οποίο δεν επιτρέπεται
να περιλαµβάνονται και πράξεις ιατρικών ή άλλων ειδικοτήτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κοστολογούνται νέες φυσικοθεραπευτικές πράξεις, εφόσον έχει παρέλθει
τουλάχιστον τετραετία από την ένταξη τους στο πρόγραµµα σπουδών των
Τµηµάτων Φυσικοθεραπείας των T.E.I., που πιστοποιείται µε βεβαίωση της
∆ιεύθυνσης τους.
Άρθρο 34
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1397/1983, όπως ισχύει µετά την
επαναφορά της σε ισχύ µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του
Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α'), προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:
"γ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο περιορισµός του ορίου ηλικίας δεν ισχύει για
τους ιατρούς και οδοντιάτρους που επιθυµούν να καταλάβουν θέσεις, οι
οποίες προκηρύσσονται σε περιοχές άγονες και προβληµατικές Α'
κατηγορίας, όπως ορίζονται στο Π.∆. 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α')."
Άρθρο 35
1. Στο προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στους αποσπασµένους σε
αυτή και στο µετακλητό προσωπικό, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα ειδικής
απασχόλησης που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για το
χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής.
2. Το επίδοµα αυτό δεν συµψηφίζεται µε την προσωπική διαφορά που
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 3205/2003.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το επίδοµα αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται.
Άρθρο 36

Σε θέση ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. µπορούν να
προαχθούν και υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Πληροφορικής, βαθµού Α', εφόσον
πληρούν και τα υπόλοιπα νόµιµα προσόντα.
Άρθρο 37
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου
νόµου περί προµηθειών των φορέων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των σχετικών κανονιστικών πράξεων. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθµός των µελών, η διάρκεια της επιτροπής,
το ποσό και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης των µελών της επιτροπής
και των γραµµατέων και ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Η επιτροπή
συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς και ειδικούς επιστήµονες. Ο
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 38
1. Οι Ειδικές Επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων της παραγράφου 12 του
άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 καταργούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου. Ενστάσεις οι οποίες εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού ενώπιον των ανωτέρω Ειδικών Επιτροπών παραπέµπονται και
εξετάζονται από τα αντίστοιχα ανά βαθµό, ειδικότητα και περιοχή ευθύνης
Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιµελητών Α' και Β'
Ιατρών Ε.Σ.Υ. και τα αντίστοιχα ανά ειδικότητα Συµβούλια Επιλογής και
Αξιολόγησης ∆ιευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165
Α') καταργείται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.
3. Στα Συµβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης ∆ιευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. και
Επιµελητών Α' και Β' Ιατρών Ε.Σ.Υ. των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της οικείας ∆.Υ.ΠΕ.,
µε αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της οικείας
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.
Άρθρο 39
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 27 του Ν. 3293/2004
(ΦΕΚ 231 Α') εφαρµόζονται αναλόγως και για την πρόσληψη πολιτικού
νοσηλευτικού προσωπικού στα στρατιωτικά νοσοκοµεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ..
2. Η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πραγµατοποιείται από τριµελή
επιτροπή αποτελούµενη από τον ∆ιευθυντή Υγειονοµικού κάθε κλάδου, τον
∆ιευθυντή εκάστου νοσοκοµείου και τον ∆ιευθυντή της αντίστοιχης
∆ιεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού. Ειδικά για το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., η τριµελής
επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό ∆ιευθυντή του νοσοκοµείου, τον
∆ιευθυντή Νοσηλευτικού Προσωπικού και τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής
Μέριµνας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.

Άρθρο 40
Με την επιφύλαξη του άρθρου 105 του Συντάγµατος, του Καταστατικού Χάρτη
Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.) και του Ν.∆. 10/16.9.1926 που κύρωσε τον Κ.Χ.Α.Ο.,
και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, επιτρέπεται στη ∆.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Α.Ε. και σε κάθε άλλο φορέα η ανέγερση, ανακατασκευή, ανακαίνιση και
συντήρηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών µονάδων του Αγίου Όρους.
Άρθρο 41
1. Η υγειονοµική περίθαλψη, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια,
από ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης ή ιδιώτες ιατρούς προς τους
ασφαλισµένους του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου
(Ο.Π.Α.∆.) γίνεται µε ειδικές συµβάσεις µεταξύ του Ο.Π.Α.∆. και του
ενδιαφερόµενου φορέα, φυσικού ή νοµικού προσώπου. Το ∆.Σ. του Ο.Π.Α.∆.
µε απόφασή του ορίζει το όργανο το οποίο συµβάλλεται για λογαριασµό του
Οργανισµού κατά τη σύναψή τους. Η διάρκεια των συµβάσεων αυτών, καθώς
και εκείνων που συνάπτει ο Ο.Π.Α.∆. µε τα φαρµακεία, ορίζεται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.∆., η
χρονική διάρκεια των συµβάσεων αυτών µπορεί να ανανεώνεται µε αφετηρία
έναρξης του χρόνου ανανέωσης την εποµένη της λήξης τους, εφόσον προ
αυτής υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο σχετική αίτηση µε τα απαραίτητα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται για
όλες τις συµβάσεις που έχει συνάψει ο Ο.Π.Α.∆. από την 1η Ιανουαρίου 2003
και εφεξής.
2. Το άρθρο 4 του Ν.∆. 108/1973, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του
Ν. 1025/1980 (ΦΕΚ 47 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
" Άρθρο 4
1. Σε περίπτωση παράβασης των κειµένων διατάξεων περί της Υγειονοµικής
Περίθαλψης των Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου, από τους δικαιούχους
περίθαλψης, καθώς και από τους συµβεβληµένους ή συνεργαζόµενους µετά
του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου (Ο.Π.Α.∆.) φορείς
της Υγειονοµικής Περίθαλψης, Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρµακοποιούς,
υπευθύνους εργαστηρίων, Ιδιωτικές Κλινικές, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, καθώς
και από κάθε άλλο πρόσωπο συµβεβληµένο ή συνεργαζόµενο µε τον
Ο.Π.Α.∆. για τον ανωτέρω σκοπό, επιβάλλονται στους υπαίτιους, µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.∆., οι κατωτέρω διοικητικές κυρώσεις:
α) Στους δικαιούχους υγειονοµικής περίθαλψης:
αα) Πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ.
ββ) Στέρηση του δικαιώµατος περίθαλψης του ασφαλισµένου για χρονικό
διάστηµα, µέχρι δύο ετών, εφόσον η συγκεκριµένη παράβαση συνεπάγεται
οικονοµική ζηµία του Ο.Π.Α.∆..
β) Στους Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρµακοποιούς, υπεύθυνους των
εργαστηρίων, Ιδιωτικές Κλινικές και Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, καθώς και σε κάθε
άλλο µετά του Ο.Π.Α.∆. συµβεβληµένο ή συνεργαζόµενο πρόσωπο:
αα) Πρόστιµο µέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ.
ββ) ∆ιακοπή της σύµβασης µε τον Ο.Π.Α.∆. για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα
έτος ή καταγγελία της µετά του Ο.Π.Α.∆. συναφθείσας σύµβασης.

Απαγορεύεται η σύναψη νέας σύµβασης πριν την πάροδο διετίας, εφόσον η
συγκεκριµένη παράβαση συνεπάγεται οικονοµική ζηµία του Ο.Π.Α.∆..
2. Σε περίπτωση νέας παράβασης, τα ανώτατα όρια των κυρώσεων της
προηγούµενης παραγράφου µπορούν να διπλασιάζονται µε απόφαση του
∆.Σ. του Ο.Π.Α.∆..
3. Το ∆.Σ. του Ο.Π.Α.∆., εκτιµώντας τη βαρύτητα της συγκεκριµένης
παράβασης, δύναται να επιβάλει είτε τη µία είτε αµφότερες τις αναφερόµενες
στην παράγραφο 1 κυρώσεις.
4. Αν επιβληθεί κύρωση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προηγούµενες
παραγράφους, εκείνος που τιµωρήθηκε µπορεί να προσφύγει ενώπιον της
επιτροπής που προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο. Η προσφυγή
ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης επιβολής της κύρωσης.
5. Στην έδρα του Ο.Π.Α.∆. συνιστάται τριµελής Επιτροπή, που αποτελείται
από:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Γενικό
Γραµµατέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β) Τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αναπληρωτή τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης.
γ) Τον Γενικό ∆ιευθυντή του Ο.Π.Α.∆., µε αναπληρωτή τον ∆ιευθυντή
Υγειονοµικής Περίθαλψης του Ο.Π.Α.∆..
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των µελών
είναι τριετής και µε την απόφαση της συγκρότησης ορίζεται και ο Γραµµατέας
της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται µεταξύ των
υπαλλήλων του Ο.Π.Α.∆.. Η Επιτροπή αποτελεί ιδία αρχή, µε δική της
σφραγίδα και πρωτόκολλο. Η Επιτροπή ελέγχει νόµω και ουσία τις
προσφυγές που υποβάλλονται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο
και µπορεί να ακυρώσει ή τροποποιήσει τις αποφάσεις του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.∆.
περί επιβολής κυρώσεων. Αν η Επιτροπή δεν αποφανθεί µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία εξήντα ηµερών, αφότου έλαβε την προσφυγή,
θεωρείται ότι την απέρριψε. Η προθεσµία και η άσκηση της εν λόγω
προσφυγής και το χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση απόφασης ή τη
σιωπηρή απόρριψη της αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης
απόφασης.
6. Τα κατά τις ανωτέρω διατάξεις επιβαλλόµενα πρόστιµα εισπράττονται κατά
τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων."
3. Το εδάφιο γ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α')
αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο Οργανισµός επεξεργάζεται και εισηγείται Κανονισµό Παροχών προς τους
ασφαλισµένους του, µε τον οποίο καθορίζει τους δικαιούχους, τα ποσοστά
συµµετοχής των δικαιούχων στις παροχές, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες
χορήγησης τους, το είδος των παροχών και το ποσό της αναγνωριζόµενης
δαπάνης. Ο Κανονισµός αυτός εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµίας και Οικονοµικών και
δύναται να τροποποιεί ή καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη. Το ∆.Σ. του Ο.Π.Α.∆.
µε αποφάσεις του δύναται να προβαίνει σε κοστολογήσεις ορθοπεδικών
ειδών, προθεµάτων και βοηθητικών µέσων."

4. Ο Ο.Π.Α.∆. µπορεί, µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, να
συµβάλλεται µε φορείς για την παροχή ή λήψη υπηρεσιών υγειονοµικής
περίθαλψης µε αµοιβή. 5. Ο Ο.Π.Α.∆. µπορεί, µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που λαµβάνεται µετά από τη σχετική γνώµη των ειδικών
υγειονοµικών επιτροπών της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 2194/1994
(ΦΕΚ 34 Α'), να εγκρίνει µη κοστολογηµένες δαπάνες για τους ασφαλισµένους
του που πραγµατοποιούν εξετάσεις και επεµβάσεις σε ιδιωτικούς φορείς, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε κρατικά
νοσοκοµεία στην Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 42
1. Από την 3η Μαΐου 2005 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5
και 12 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α'), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι
αντίθετη προς τις διατάξεις του νόµου αυτού. Την ίδια ηµεροµηνία
καταργούνται τα Πε.Σ.Υ.Π., τα οποία είχαν συσταθεί µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2889/2001.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 20 του νόµου αυτού αρχίζουν να
εφαρµόζονται από την 3η Μαΐου 2005.
3. Η θητεία των Προέδρων Γενικών ∆ιευθυντών των Πε.Σ.Υ.Π. και των
∆ιοικητών και Αναπληρωτών ∆ιοικητών των Νοσοκοµείων, η οποία λήγει την
28η Φεβρουαρίου 2005, παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ηµεροµηνία
έκδοσης των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
περί διορισµού των νέων ∆ιοικητών των ∆.Υ.ΠΕ. και των νέων ∆ιοικητών και
Αναπληρωτών ∆ιοικητών των Νοσοκοµείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού
του νόµου.
4. Οι προϋπολογισµοί του τρέχοντος οικονοµικού έτους των Νοσοκοµείων και
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίοι εµφανίζονται ως παράρτηµα των
ενοποιηµένων προϋπολογισµών των Πε.Σ.Υ.Π., αποτελούν τους
προϋπολογισµούς των παραπάνω Νοσοκοµείων και Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας και εκτελούνται µε ευθύνη των οργάνων ∆ιοίκησης αυτών. Ο
προϋπολογισµός του τρέχοντος οικονοµικού έτους της Κεντρικής Υπηρεσίας
των Πε.Σ.Υ.Π. εκτελείται ως προϋπολογισµός της αντίστοιχης ∆.Υ.ΠΕ.. Οι
αδιάθετες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης τρέχοντος οικονοµικού έτους για την επιχορήγηση
των Πε.Σ.Υ.Π., θεωρούνται πιστώσεις επιχορήγησης των ∆.Υ.ΠΕ. και των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας αντίστοιχα.
5. Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού των ως άνω νοµικών
προσώπων, καθώς και η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των
δαπανών τους διέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974. Οι δαπάνες τους
υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Η εκκαθάριση της µισθοδοσίας του προσωπικού των Νοσοκοµείων και
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την
αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος των
Κωδικών Αριθµών Εξόδων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Για την εκκαθάριση και πληρωµή της µισθοδοσίας του προσωπικού των
Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που
αποτελούσαν µέχρι την ισχύ του παρόντος αποκεντρωµένες µονάδες των
Πε.Σ.Υ.Π.,
συµπεριλαµβανοµένων
και
των
πρόσθετων
αµοιβών,
εφαρµόζονται οι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ισχύουσες σχετικές
διατάξεις. Για τη µισθοδοσία του προσωπικού των ∆.Υ.ΠΕ. εφαρµόζονται οι
ισχύουσες µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος σχετικές µε τη µισθοδοσία του
προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας των Πε.Σ.Υ.Π. διατάξεις.
8. Οι εκκρεµείς δίκες του κάθε Πε.Σ.Υ.Π. συνεχίζονται από την αντίστοιχη
∆.Υ.ΠΕ..
Άρθρο 43
1. Η ρύθµιση του άρθρου 17 του Ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α') περιλαµβάνει και
τα χρέη των Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. που δηµιουργήθηκαν από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του Ν. 3301/2004 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2004 και
εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η προθεσµία για την υποβολή
των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων παρατείνεται για έναν µήνα από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
2. Οι προθεσµίες προσαρµογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του Π.∆. 84/2001 (ΦΕΚ
70 Α'), οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 19 του Ν.
3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α'), παρατείνονται µέχρι την 10η Οκτωβρίου 2005.
3. Η προθεσµία που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.
3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α') παρατείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2006.
Άρθρο 44
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα,31 Μαρτίου 2005
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 1 Απριλίου 2005
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