
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ιιΣύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

“Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών

προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»
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Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση και την έκδοση κοινής υπουργικής

απόψασης σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση

της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015

Το τρίτο εδάψιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί της επεξεργασίας

και υποβολής πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης

και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και περί της εκπόνησης από κοινού με τους συναρμόδιους

ψορείς σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας
των ψορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες Εργασίας,

τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στους συναρμόδιους

υπουργούς της τελικής γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, και η παρ. 9 διαμορψώνεται

ως εξής:

«9. Η Επιτροπή οψείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράψεται στις περ. α’ και β’ της

παρ. 2 και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη,

σύμψωνα με την ως άνω περιγραψή του έργου της στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις
30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της

εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και

παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οψείλει να
ολοκληρώσει το έργο που περιγράψεται στην περ. γ’ της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική

γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.11.2021. Η διάρκεια λειτουργίας

της συσταθείσας με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόψαση (ΑΔΑ:

728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018

(ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞΟ) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποψάσεις παρατείνεται ως την

ως άνω ημερομηνία.».

Άρθρο 2

Δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

προσωπικού ψύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των

εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας

Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της δυνατότητας παράτασης

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις οποίες, βάσει συγκεκριμένων

διατάξεων, έχει προσληψθεί προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους
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ειτοπτευόμενους ψορείς του Υπουργείου Υγείας, στους τομείς Φύλαξης, σίτισης και

καθαριότητας, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης και ως

προς την επιψύλαξη ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης σχετικών συμβάσεων, που

βρίσκονται σε εξέλιξη, αναψορικά με τις ανάγκες αυτές, και διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Οι συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν υλοποιηθεί βάσει των

άρθρων 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), ένατου, παρ. 20α του ν.

4057/2012 (Α 54), 63 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191), 3 του ν.

4542/2018 (Α’ 95), 13 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’

76), με τις οποίες έχει προσληψΘεί προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και

τους εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου Υγείας στους Τομείς ψύλαξης, σίτισης και

καθαριότητας, δύνανται, με απόψαση του κατά περίπτωση αρμόδιου ψορέα, να παραταθούν

έως τις 31.3.2022, εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι διαδικασίες σύναψης σχετικών

συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναψορικά με τις ανάγκες αυτές.».

Άρθρο 3

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού που έχει κάνει αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες

της πνευ μονολογίας-ψ υ ματιολογίας, εσωτερικής παθολογίας και αναισθησιολογίας

1. Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλει, έως την

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες της

εσωτερικής παΘολογίας, της πνευμονολογίας — ψυματιολογίας και της αναισθησιολογίας, η

οποία εκκρεμεί σε περιψέρειες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να

προσέλθουν άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος

του παρόντος, για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο προτίμησης της αίτησής τους για

ειδίκευση, ενόψει της συνεχιζόμενης ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού

ςΟνΙο-19. Η απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, με ανώτατη χρονική διάρκεια έως έξι (6) μήνες και δυνατότητα ισόχρονης

παράτασης μετην αρχική σύμβαση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας,

λόγω της διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙο-ι9. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόψαση του

αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή Θέση ειδικευόμενου οποιασδήποτε

ειδικότητας. Κατάτη διάρκειατης ανωτέρω απασχόλησης οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι

όμοιες με τις αποδοχές των ειδικευόμενων ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των

τοποθετούμενων ιατρών σε εψαρμογή του παρόντος προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην

ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, και απομειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης για

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ακόμη και αν ο χρόνος

διάρκειας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, είναι μεγαλύτερος.

2. Οι ιατροί. της παρ. 1, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής τους, δύνανται να

μετακινούνται από το νοσοκομείο, στο οποίο έχουν αρχικά τοποθετηθεί, σε άλλο

νοσοκομείο, που παρέχει εκπαίδευση στην ίδια ειδικότητα, της ίδιας Υγειονομικής

Περιψέρειας (Υ.Πε.), με απόψαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή σε νοσοκομείο άλλης

Υ.Πε., με κοινή απόψαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε,.
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Άρθρο 4

Συμμετοχή επικουρικού ιατρικού προσωπικού και ειδικευόμενων ιατρών σε ερευνητικά

και εκπαιδευτικά Προγράμματα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.

2519/1997

Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 2519/1997 (Α 165), περί της δυνατότητας των γιατρών του

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του επιστημονικού προσωπικού άλλων κλάδων των

νοσοκομείων να προσψέρουν, εκτός του τακτικού ωραρίου εργασίας τους και του

προγράμματος εψημεριών, τις υπηρεσίες τους, με αμοιβή, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά

προγράμματα που εκτελούνται από ψορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τροποποιείται,

ώστε η δυνατότητα συμμετοχής στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα να

καταλαμβάνει και το επικουρικό ιατρικό προσωπικό και τους ειδικευόμενους ιατρούς και να

συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κλινικές δοκιμές ψαρμάκων, και η παρ. Ι του άρθρου

38 διαμορψώνεται ως εξής:

ιιΙ. Γιατροί του Ε.Σ.Υ., επικουρικό ιατρικό προσωπικό, ειδικευόμενοι ιατροί, καθώς και

επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων των νοσοκομείων μπορούν, ύστερα από έγκριση

του Δ.Σ. του νοσοκομείου, να προσψέρουν, εκτός του τακτικού ωραρίου εργασίας τους και

του προγράμματος εψημεριών, τις υπηρεσίες τους, με αμοιβή, σε ερευνητικά και

εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελούνται από ψορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των κλινικών δοκιμών ψαρμάκων.».

Άρθρο 5

Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

1. Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση

λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου

(ό7ου) έτους της ηλικίας τους, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την

30ή.6.2022, εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του

κορωνοϊού ςονιο-ι9 και η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με οποιονδήποτε

τρόπο, ως εξής:

α) Οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας, της πνευμονολογίας

ψυματιολογίας, της αναισθησιολογίας, της γενικής ιατρικής, της παιδιατρικής, της

ακτινολογίας και της ιατρικής βιοπαθολογίας ή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης

στην εντατική ιατρική, και υπό τον όρο ότι συμμετέχουν σε προγράμματα εψημεριών, μετά

από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από

την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του ψορέα στον οποίον

υπηρετούν. Η αίτησή τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του ψορέα σχετικά με τη

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εψημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας

με μέριμνα του ψορέα.

β) Οι ιατροί, ως προς τους οποίους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, τεκμηριώνεται η ανάγκη

περαιτέρω παραμονής τους για την εξασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος ή
της μονάδας, στην οποία υπηρετούν, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον



Διοικητή ή Πρόεδρο του ψορέα, στον οποίον υπηρετούν. Η αίτηση συνοδεύεται από

εισήγηση του ψορέα αναψορικά με τη συντρέχουσα υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία εγκρίνεται

από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.Πε.). Η αίτηση, η εισήγηση του

ψορέα και η έγκριση του Διοικητή της οικείας ΥΠε. αποστέλλονται με μέριμνα της Διοίκησης

της οικείας Υ.Πε. αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας.

2. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., των οποίων η υπαλληλική σχέση Θα έληγε αυτοδικαίως την

31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (ό7ου) έτους της ηλικίας τους, και

οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2021, σύμψωνα με το άρθρο 90

του ν. 4745/2020 (Α’ 214), εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος για τη

δημόσια υγεία από τη διασπορά του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19, δύνανται να παρατείνουν την

παραμονή τους στην υπηρεσία έως την 30ή.6.2022, υπό την προϋπόθεση ότι η Θέση τους δεν

έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με οποιονδήποτε τρόπο και τεκμηριώνεται η ανάγκη

περαιτέρω παραμονής τους για την εξασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος ή
της μονάδας, στην οποία υπηρετούν. Για την παράταση της παραμονής τους υποβάλλουν

αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

η οποία συνοδεύεται από εισήγηση του ψορέα, στον οποίο υπηρετούν, αναψορικά με τη

συντρέχουσα υπηρεσιακή ανάγκη, και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε.

Η αίτηση, η εισήγηση του ψορέα και η έγκριση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. αποστέλλονται

με μέριμνα της Διοίκησης της οικείας Υ.Πε αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο ό

Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία

του Εθνικού Συστήματος Υγείας

1. Οι ιατροί, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της

πνευ μονολογίας-ψυ ματιολογίας και της εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία του Εθνικού

Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και παρατείνουν την παραμονή τους ως παρατασιακοί.

ειδικευόμενοι, με αίτηση, την οποία υποβάλλουν έως την 31η.3.2022 και η οποία εγκρίνεται

από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του ψορέα, στον οποίο υπηρετούν, απαλλάσσονται από την

υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εψόσον εκπληρώσουν υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12)

μηνών μετά από την έγκριση της αίτησής τους. Η απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας

υπαίθρου χορηγείται και στους ιατρούς που, κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής

τους, έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν έως την 31η.3.2022 τον τίτλο ειδικότητας στην

εσωτερική παθολογία ή στην πνευμονολογία-ψυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσειτην

υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, και, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την

ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο

του ψορέα, στον οποίο υπηρετούν, παραμείνουν στη Θέση που κατείχαν ως παρατασιακοί

ειδικευόμενοι, έως τη συμπλήρωση δωδεκάμηνου μετά από την έναρξη ισχύος του

παρόντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου χρόνου των τεσσάρων

συνεχών εξαμήνων. Σε περίπτωση κάλυψης της κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας από

τον επόμενο ιατρό, σι ιατροί των προηγούμενων εδαψίων τοποθετούνται, έως τη

συμπλήρωση του δωδεκάμηνου, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου οποιασδήποτε

ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο ή, αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση ειδικευόμενου

της ίδιας ή άλλης ειδικότητας σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας Υγειονομικής Περιψέρειας
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(Υ.Πε.), μετά από αίτησή τους προς τη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε., ανάλογα με τις

υψιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊσύ

ςΟνΙο-19.

2. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παΘολογία ή
στην πνευμονολογία-ψυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας

υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την 31η.3.2022 σε μία

από τις επτά (7) Υ.Πε., να τοποθετούνται με απόψαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σε κενή

οργανική Θέση ειδικευομένων οποιασδήποτε ε ιδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της,

ανάλογα με τις υψιοτάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας

του κορωνοΙού ςΟνΙο-19. Σε συνέχεια της απόψασης τοποθέτησης, η οποία εκδίδεται από

τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε., υπογράψεται σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ανάμεσα στον ιατρό και το οικείο νοσοκομείο. Η διάρκεια της υπηρεσίας που

πραγματοποιείται κατ’ εΦαρμογή της παρούσας είναι δωδεκάμηνη και με την ολοκλήρωσή

της, ο ιατρός απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Η

αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται από τις Υ.Πε..

3. Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας οι ιατροί των παρ. Ι και 2 δύνανται να

μετακινούνται, ανάλογα με τις υψιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω

της πανδημίας του κορωνοϊού ΟνΙΟ-19, σε νοσοκομείο της ίδιας Υ.Πε., με απόψαση του

Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή σε νοσοκομείο άλλης Υ.Πε., με κοινή απόψαση των Δισικητών

των οικείων Υ.Πε..

4. Με την προσκόμιση της βεβαίωσης του ψορέα ή των ψορέων, περί ολοκλήρωσης του

δωδεκάμηνου κατ’ εψαρμογή του παρόντος, στους ιατρούς των παρ. Ι και 2 χορηγείται από

την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση απαλλαγής από την εκπλήρωση

υπηρεσίας υπαίθρου.

5. Από το πεδίο εψαρμογής του παρόντος εξαιρούνται όσοι έχουν εκπληρώσει την

υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή.

6. Με απόψαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να προστίθενται περισσότερες ειδικότητες

στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος και να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των

αιτήσεων.

Άρθρο 7

Παράταση Συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, από τη λήξη της και έως

τις 30.6.2022, η διάρκεια ισχύος: α) της υπ’ αρ. 01/14 σύμβασης-συμψωνίας Πλαίσιο του

Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), συναψθείσας σε συνέχεια της υπ’ αρ. 01/2014

διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον

ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας για τα μεταδιδόμενα με

τη μετάγγιση νοσήματα, η οποία λήγειτην 30ή.Ι1.2021, και β) των υπ’ αρ. 02/18-1 και 02/18-

2 συμβάσεων του Ε.ΚΕ.Α., συναψθεισών σε συνέχεια της υπ’ αρ. 02/18 διακήρυξης του



Ε.ΚΕ.Α, για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, τεχνικές

στηλών και στερεάς φάσης, σι οποίες έληξαν την 31η.1Ο.2021. Αν ολοκληρωθούν, πριν από

την παρέλευση του έτους, οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων με το ίδιο

αντικείμενο με τις παρατεινόμενες, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη των ανωτέρω συμβάσεων.

Άρθρο 8

Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού Προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων -

Προσθήκη Παρ. 4α στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021

Στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της μετακίνησης και αποζημίωσης ιατρικού

προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων, προστίθεται παρ. 4α ως εξής:

«4α. Η αποζημίωση των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ της παρ. 1, χορηγείται από τον ψορέα

υποδοχής, ανά εικοσιτετράωρη εψημεριακή απασχόληση, και στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.

ειδικότητας αναισθησι.ολογίας, παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευμονολογίας —

ψυματιολογίας ή κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική, και, σε

εξαιρετικές περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, που

μετακινούνται σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιψέρειας, με εξαίρεση τα

νοσοκομεία της Περιφέρειας Απικής, με απόψαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών

Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4682/2020 (Α 76), εφόσον η

διάρκεια της μετακίνησης δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Κατά τις ημέρες της

εικοσιτετράωρης εψημεριακής απασχόλησης, για τις οποίες προβλέπεται η αποζημίωση του

παρόντος, δεν χορηγείται πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση, κατά παρέκκλιση του άρθρου

170 του ν. 4759/2020 (Α 245).».

Άρθρο 9

Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001

Στην Παρ. Ι του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α 37), περί της διάρθρωσης της Ιατρικής

Υπηρεσίας των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάψιο, ώστε στην Ιατρική Υπηρεσία των

Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., να δύναται να προίσταται ο προσωρινός προϊστάμενος τμήματος,

εργαστηρίου ή μονάδας του Νοσοκομείου με βαθμό Διευθυντή, β) τροποποιείται το τρίτο

εδάψιο, ώστε στους Τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. να δύναται να

προίσταται ο προσωρινός προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα αυτού

με βαθμό Διευθυντή, και τα πρώτα τρία εδάψια της παρ. Ι διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προίσταται ιατρός με Θέση Συντονιστή

Διευθυντή, ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας, ή ο

ιτροσωρινός προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας με βαθμό Διευθυντή. Στα

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ιατρός

μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, που προίσταται κλινικής ή εργαστηρίου ή μονάδας του

οικείου Νοσοκομείου. Στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.

προίσταται ιατρός με Θέση Συντονιστή Διευθυντή, ή ο μοναδικός Διευθυντής, Προϊστάμενος



τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του Τομέα αυτού, ή ο προσωρινός Προϊστάμενος

Τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας Του Τομέα αυτού με βαθμό Διευθυντή.».

Άρθρο 10

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εψήβων μέσω ψηψιακών υποδομών

1. Για την παροχή ιατρικής, ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής παιδιών και εψήβων

έως δεκαοκτώ (18) ετών, μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηψιακές υποδομές και υπηρεσίες.

2. Τις υπηρεσίες ιατρικής, ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε παιδιά και εψήβους

έως δεκαοκτώ (18) ετών παρέχουν, κατά περίπτωση, παιδοψυχίατροι και επαγγελματίες

υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, των

Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εψήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.), καθώς και ιδιώτες

ιατροί συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

3. Οι ψηψιακές υπηρεσίες της παρ. Ι παρέχονται με ευθύνη του θεράποντος

παιδοψυχιάτρου ή επαγγελματία υγείας, που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο

θεράπων παιδοψυχίατρος ή επαγγελματίας υγείας υποχρεούται να ζητεί από τον έχοντα τη

γονική μέριμνα ή ασκούντα την επιμέλεια του θεραπευόμενου ανηλίκου, τη συγκατάθεσή

του για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης της τηλεψυχιατρικής, σύμψωνα με τα άρθρα Ι και

12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α’ 287), ή της μη ιατρικής πράξης της

τηλεσυμβουλευτικής, αναλόγως της ιδιότητάς του, σύμψωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας

Ψυχολόγων (υπό στοιχεία Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984/5.6.2019 απόψαση του Υπουργού Υγείας, Β’

2344), σύμψωνα με τον εκάστοτε Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει για λοιπούς

επαγγελματίες υγείας και σύμψωνα με κάθε άλλη σχετική ρύθμιση. Η επεξεργασία

δεδομένων του ασθενούς, των συγγενών και των συνοίκων του, μέσω των παρεχόμενων

υπηρεσιών της παρ. 1, θεμελιώνεται στις περ. γ), η) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Οι Οδηγίες των

Νοσοκομείων και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που παρέχουν τις ως άνω υπηρεσίες είναι

συμβουλευτικές και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές.

4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι

ψηψιακές υποδομές και υπηρεσίες της παρ. Ι και η διαλειτουργικότητα αυτών με άλλες

υψιστάμενες ψηψιακές υποδομές του Δημοσίου, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η

διαδικασία επιλογής παιδοψυχιάτρων και επαγγελματιών υγείας της παρ. 2, ο τρόπος

λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηψιακής εψαρμογής, καθώς και όλα τα

Θέματα λειτουργίας της εψαρμογής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισόδου

τους στην εψαρμογή, τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα ευαίσθητα

προσωπικά δεδομένα, τα σχετικά με την καταγραψή του ονόματος του χρήστη δεδομένα,

καθώς και δεδομένα σχετικά με τον χρόνο εισόδου και παραμονής του χρήστη στην

εψαρμογή, οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων,

κάθε οργανωτικό και Τεχνικό μέτρο για την ασψάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων,

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην

εψαρμογή, της καταγραψής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της

χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράψησης, της διάρκειας



τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοιτοιημένων, ψευδωνυμοιτοιημένων και μη,

ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους νια επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, τα

Θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εψαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και

λειτουργίας της, ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υττοκειμένων των

δεδομένων, οι αιτοδέκτες των δεδομένων, σι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής ψύσεως

συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα

υποκείμενα των δεδομένων και κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα για την εψαρμογή του παρόντος.

1
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜ1ΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Σύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μετην επωνυμία «Εθνική Κεντρική
Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»

Επισπεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραψείο Αναπλη ρώτριας Υπουργού Υγείας

Παναγιώτης Γεωρνόπουλος, Διευθυντής Γραψείου Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, επι3ΙΙ:

τηλ: 2132161000,

Ειρήνη Κυριακάκη, νομική σύμβουλος Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, θιτιί1:
, τηλ: 2132161001

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλο)ιο τον τομέα ή τους Τομείς νομοιέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοιούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠ ΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ζ

Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτιομού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης Επί. Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης ΕΠί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Χ



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξισλογσύμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα

ειτικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 18 του

ν. 4354/20 15

Άρθρο 2: Δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου του προσωπικού ψύλαξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής

Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων ψορέων του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 3: Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού που έχει κάνει αίτηση για ειδίκευση στις

ειδικότητες της πνε υ μσνσλογίας-ψυ ματιολογίας, εσωτερικής παθολογίας και

αναισθησισλογίας.

Άρθρο 4: Συμμετοχή επικουρικού ιατρικού προσωπικού και ειδικευόμενων ιατρών

σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα -τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου

38 του ν. 2519/1997 (Α 165)

Άρθρο 5: Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού

Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 6: Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 7: Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Άρθρο 8: Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων

ειδικοτήτων - προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118)

Άρθρο 9: Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εψήβων μέσω ψηψιακών

υποδομών

Άρθρο 10: Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι

Είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή της ημερομηνίας υποβολής της γνωμοδότησης

της Επιτροπής για τον καθορισμό των δικαιούχων, του ύψους, των όρων και των

προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,

ώστε να εξασψαλιστεί η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής

εργασίας σύμψωνα με τα ισχύοντα.

Άρθρο 2

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυψθούν οι άμεσες

ανάγκες καθαριότητας, ψύλαξης και σίτισης της Κεντρικής Υπηρεσίας και των

εποπτευόμενων ψορέων του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 3

Οι αυξημένες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του

κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19 καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος

υγείας με ιατρικό προσωπικό που, λόγω της μακρόχρονης αναμονής για την

ΔΙ.



τοποθέτησή του, προκειμένου να αρχίσει την εκπαίδευση για τη λήψη τίτλου
ειδικότητας, Θα έμενε αναξιοποίητο.

Άρθρο 4

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
στο επικουρικό ιατρικό προσωπικό και τους ειδικευόμενους ιατρούς να
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων κλινικών
δοκιμών.

Άρθρο 5

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μη διαταραχεί η
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας καινα μη στερηθείτο δημόσιο σύστημα
υγείας πολυάριθμο ιατρικό δυναμικό που, λόγω της ειδικότητας και της εμπειρίας
του, συμβάλλει αποψασιστικά στην επιτυχή έκβαση της εθνικής προσπάθειας για
την αντιμετώπιση της ιτανδημίας του κορωνοϊού ςονιυ-ι9.

Άρθρο ό

Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία για την ενίσχυση του ιατρικού
προσωπικού που υπηρετεί σε δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(ΕΣΥ), προκειμένου να αντιμετωτιιστούν σι αυξημένες ανάγκες δημόσιας υγείας που
έχει προκαλέσει η ιτανδημία του κορωνοϊού ςονιο-ι9.

Άρθρο 7

Η ιταράτασή ισχύος των συμβάσεων για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος
και τον ορολογικό έλεγχο των ομάδων αίματος κρίνεται αναγκαία, καθώς δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη η διεξαγωγή των διεθνών διαγωνισμών νια την προμήθειά τους
και εξακολουθεί να διενεργείται ο επιβεβλημένος για τη δημόσια υγεία ορολογικός
έλεγχος του αίματος προς μετάγγιση.

Άρθρο 8

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, για λόγους ίσης μεταχείρισης των
ιατρών κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) συγκεκριμένων ειδικοτήτων ή
κατόχων πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία που μετακινούνται
με απόψαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με αυτούς που
μετακινούνται με απόφαση Διοικητή ή Διοικητών Υ.Πε, Προκειμένου να λαμβάνουν
και αυτοί την αποζημίωση των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για την
εικοσιτετράωρη εψημεριακή απασχόληση στο Πλαίσιο μετακίνησης.

Άρθρο 9

Η προτεινόμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία, Προκειμένου να εξασψαλιστεί η
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εψήβους και παιδιά σε περιοχές που δεν
υψίστανται Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Άρθρο 10

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
στον Προσωρινό προϊστάμενο τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του Νοσοκομείου,
ο οποίος διαθέτει βαθμό Διευθυντή και είναι επιστημονικώς υπεύθυνος του
τμήματος που προίσταται, να υποβάλλει αίτηση ενδιαψέροντος για τη Θέση του
προϊσταμένου της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή Τομέα.



3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι του ετιιδόματος επικίνδυνης και

ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 2: προσωπικό ψύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας και

των εποπτευόμενων αυτού ψορέων

Άρθρο 3: ειδικευόμενους που έχουν κάνει αίτηση για άσκηση στην ειδικότητα

Άρθρο 4: επικουρικούς και ειδικευόμενους ιατρούς

Άρθρο 5: ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) που λύεται

αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας

Άρθρο 6: ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων που δεν έχουν εκπληρώσει την

υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου

Άρθρο 7: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ασθενείς που χρήζουν μετάγγι.σης

Άρθρο 8: ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ή ειδικότητας αναισθησιολσγίας, παθσλσγίας, γενικής

ιατρικής, πνευ μονσλογίας, κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική

ιατρική που μετακινούνται με απόψαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 9: παιδιά και εψήβους

Άρθρο 10: ατρική Υπηρεσία

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ χ1 ΟΧΙ 3
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 1: παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α 176)

Άρθρο 2: άρθρο 45 του ν. 4722/2020 (Α 177)

Άρθρο 3: άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68)

Άρθρο 4: άρθρο 38 ν. 2519/1997 (Α’165)

Άρθρο 5: άρθρο 90 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)

Άρθρο 6: άρθρο 68 ν. 4764/2020 (Α’ 256)

Άρθρο 7: άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4812/2021 (Α’ΙΙΟ)

Άρθρο 8: άρθρο 57 του ν. 4812/2021, άρθρο 39 του ν. 4839/2021 (Α’181)

Άρθρο 10: άρθρο 7 του ν. 2889/2001



5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού Πρόκειται νια τροποποιήσεις ή παρατάσεις
διατάγματος, υψιστάμενων διατάξεων νόμου, οι οποίες είναι
υπουργικής απόψασης δυνατές μόνο με διατάξεις ίδιας τυπικής ισχύος.
ή άλλης κανονιοτικής Επίσης, πρόκειται για ρυθμίσεις που πρέπει να
πράξης; νομοθετηθούν πρωτογενώς,

ί) με αλλαγή διοικητικής Ομοίως ως άνω
πρακτικής
συ μπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτική ς
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εκτιμάται ως
προσορότερο μέσο για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού, τηρουμένων των αρχών της

ΙΙΙ) με διάθεση
αποδοτικότητας, της αναλογικότητας και της χρηστής

περισσότερων
διοίκησης. Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις

ανθρώπινων και προτεινομενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να
υλικών πόρων; επιτευχθούν με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων

και υλικών πόρων.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ Π Οχι Π

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Συναψείς πρακτικές

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του_ΟΟΣΑ:

___________________________________________________

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

_____________________________________________________



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Ί Σημειώστε ποιοι από τους όχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ι

____
____ ____ ____

__
__

ΓΓ]Ι

__

Ί

8. Ποιοι είναι οι οτόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 1: Η
εξακολούθηση της καταβολής του εττιδόματος
επικίνδυνης και ανΘυγιεινής εργασίας με τους
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, μέχρι την

έκδοση της κοινής υπουργικής απόψασης, με
την οποία Θα επαναρρυΘμιοτεί η χσρήγηοή

του.

Προτεινόμενη διάταξη άρθρων 3, , 6, 8: Η
άμεση εξασψάλιση επαρκούς στελέχωοης των

1) βραχυπρόθεσμοι: φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδ η μίας
του κορωνοϊού ςονιο-ι9, μέσω της
παράτασης παραμονής των προς
συνταξιοδότηση ιατρών και της άμεσης
σύναης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από ιατρσύς που έχουν

υποβάλει αίτηση για ειδικότητα και
παρατασιακούς ειδικευόμενους ή
ειδικευμένους.



Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 2: Η
διασψάλιση της παροχής επαρκών υπηρεσιών
σίτισης, ψύλαξης και καθαριότητας οτις δομές
υγείας.

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 4: Απόκτηση
εμπειρίας από επικουρικούς ειδικευόμενους
ιατρούς από τη συμμετοχή τους σε κλινικές
δοκιμές.

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 7: Εξασψάλιση
της περαιτέρω προμήθειας αντιδραστηρίων
για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων
αίματος

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 8: Εξομοίωση
μετακινούμενων ιατρών συγκεκριμένων
ειδικοτήτων με αττόψαση του Γενικού
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ως προς την
αποζημίωση της εικοοιτετράωρης
εψημεριακής απασχόλησης

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 9: Διεύρυνση
υποψηψίων να ηγηθούν της Ιατρικής
Υπηρεσίας

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 10: Παροχή
υπηρεσιών σε παιδιά και εψήβους μέσω
ψηψιακών υποδομών

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 1: 0
εξορθολογισμός της χορήγησης του
επιδόματος εττικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας.

Προτεινόμενες διατάξεις άρθρου 2-8: Οψέλη
για το κοινωνικό σύνολο μέσω της θωράκισης
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της
ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού για την

ι) μακροπροθεσμοι: αντιμετωπιση των συνεχιζομενων συνεπε ιων
για τη δημόσια υγεία από την πανδημία του
κορωνοΙού ονο-ι και από την ανάσχεσή
της

Προτεινόμενη διάταξη άρθρου 10: Η βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας
σε παιδιά και εψήβους



9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό απυψοίτων ρ’βαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν

εργασία στου Τομέα Των σπουδών νους εντός ό μηνών από Την

έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός πιστυποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙθΟ ιλπ)

Αριθμός συμμετοχών νε προγράμματαΕρευυας, Τεχνολογίας &
Καιυντομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών πον έχουν ανατεθεί από Τον ιδιωτικό

τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δσπανη ανά φοιτητή τριτυβάθμιας Εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) Που

συμμετέχουν νε προγράμματα δια βίου_Εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑίΤΜΙΑ/ ΒΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αυαλψάβητων/σύυολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκατολείπονο Το σχολείο πριν Την

ολοκλήρωση της β’ βάθμισς και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών οχολΕίων ανά Περιψέρεια (ποοοστν

μαθητών στα αύυολο ιων μαθητών) Που ψοιτυνν νε
διαπολιτιομικά σχολεία

Πουνοτό αλλοδαπών μαθητών στο σόυολο (των μαθητών)
Κατανομή ανά περιΦέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογενματιυών σχολείων και αριθμός

μαθητών τον ψσιτοόυ οε αυτά

Μέσος όρνς καθηγητών / σύνολο μαθητων

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητώο τον κπωψελοόνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα )Α’θμια, Βθμια( εκπαίδενσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πράσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματοποιηθείυες ανασευψές, κατά είδος και αποτελέσματα,

και αριθμός ευρημάτων

ΧημαινΠατήσεις ανασκαψών, Κατά ψνρέα, και ποσό παν

διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασυαψές, που διατέθηκαν συ Εψομείες

Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιανών και

ιστορικών υιυισμών

Πραγματοποιηθείσες αταλλυτριώσεις και καταβληθείπες

αποζημιώσεις, γιο ακίοητα αρχαιυλνγικού ενδιαψέροντυς

Δαπάνες έργων που έχουν κκνυλεοθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται νε

εξέλιξη

Δαπάνες έργων Που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά

κτίρια καί δαπάνες έργων που βμίσκυνται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος

βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα. κατά γεωγραψικό

διαμέμιομα

Εινική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν Οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

και της ΕΛΣΤΑΤ



Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στόχος (3ετια)

Ακαδάριιτεο εγχώριο προίόν σε αγσραίες Τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζύμια τρεχοτσών συσαλλαγώσ )% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράιτεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές σλεόνασμα )ως % ΑΕΠ)

Εσαρμσνισμένσς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

. Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΦΟΡΟΛΟΠΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στόχος (3ετια)

Φνρσλσγικά έσοδα ως πσσοσ-εά του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Ποσά σον εισπράττονται μέχρι σήμερα από του φόρα ή τους
φόρους στους οσοίονς αφορούν σι διατάξεις του σσμοσχεδίον.

Ποσά Που εισπράχθηκαυ από ψσρολοριινύς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ψόρσο
εσιβαλής προστίγωσ σον ακορώθηκασ εν μέρει ή εσ όλω ασό τα
δικαστήρια

‘ Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΙΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετα
πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός ειτιχειρησιακώσ, κλαδικών και ομσισειταγγελματικώσ
συμβάσεων (Και εγσσε. εάν σοσήφθη τα συγκεκριμένα έτος) Και
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπεοσται από αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. σον συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσσλάβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. του συνήφθησαν Χωρίς προσφυγή ου
διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά Και
πραγματική γε την έννοια υης ιταράτανης μετά τη συμβατική Τους
λήξη)

Ωρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο κσι κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας Και αριθμός/ποσοστό
ατκχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΕΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας



ΠΟσ0σΤό μακροχρόνια ανέρμων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανάγεωμραήιιιιή περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορψωτικσύ επιπέδου

Ιιείιετης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών

(ανά βασικό Τομέα Της Οικονομίας νη. μεταποίηση, Κατασκευές

κ.λπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (στο

σύνολο Του πληθυσμού και ειδικότερα μια νέους)

Ποσοστό σναοχολουμέυων με συμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολν του πληθυσμού και Ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη τησ τελευταία 5ετία
Πρόαιατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγγπτινό ύψος συντάξεων ανά ανψαλιστική ομάδα (μινθωτοί

του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες Και

έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής ασψάλισης και
αντίστοιχες_δαπάνες

Υψος απψαλιστικών εισψορώυ ανά ασψαλιστική ομάδα (μισθωτοί

του ιδιωτικού τομεα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες Και

έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα ένοδα του ΕΦΚΑ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά σληθνσμιοκή ομάδα

και έτη_συνολικής_ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Γίοσυστό συνταξιοδοτινής δαπάνης Επί του ΑΕΠ

Ποσοστό προσψνγών σχετικά με την απονομή σύνταξης σου

γίνονται Εν μέρει ή Εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Γ1ρόσιατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυπμού σε καθεστώς ψτώχειας, σε κίυδυνο Φτώχειας

σε Κοινωνικό αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά

ή υπηρεσίες

Ποσοστό νυικοκυριών στο σύνολο του σληθυσμού που

αντιμετωπίζουν δνοκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη

κρατική_δαπάνη_(συνολικά Και ανά επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορψαυοτροψεία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηοη( που σιτίζονται από δήμους νντ άλλες

υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορψή κατοικίας

λόγω_κρίσης_)π.χ._σεισμός,_πυρκαγιά)

Κόστος καε’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας )μητρότητας,

δυσκολίες_μάθησης_κλπ(

Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
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Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαιιάυες υγείας κατά κεφαλή

Δαπάνες φαρμάκωυ κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλεοτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι). μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)

Αριθμός αυθεπώο πακ περιμένουν για Χ μήνες να εξνπηρετηθοόν
(για μη επείμουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΊΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχσς (3ετια)

Ποσοστό_απασχόλησης_ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτοαπασχολούμεοων ανά φύλο

Ποσοστό εμμοδοτών ανά φύλο

Ποσοστό μελών ώ Σ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών Και δημοτικών
συμβουλίων ανά_φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη τηντελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιτήματα ασύλου — Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων

Μεταναστεντικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα υρνέλευπης/
ηλικιοκή ομάδα/ψύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώρο σροέλεκσης των
απελαυυομένων/αιυία απέλαοης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού ιβιλοξενοομέυων(

Περιστατικά και είδος παραβατικόνητας ανά μονάδα φιλοξενίας

Προφανώς, Οτα πεδίπ αυτό δα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραόατιιιότητα κλπ)

‘ Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αμ:θμάς/ποσοστό α( μονίμων/ιδαχ β( ιδοχ και ρ( μετακλητώο
υπαλλήλων
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Αναλτμία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, μενική διεύθυνση

Γίνσπστά υπαλλήλων με πρόσβαση στν ΙΝΤΕΘΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίπικυπεί)

Αναλτρίσ Η/Υ ανά Θέση ερμσσίας

Αριθμός ιπτασελίδων δημόσιων υπηρεσιών Και ψνρέων/ σύναλο

δημνσίων_υπηρεσιών και ήισρέων

Αριθμός κέντρων πληρνψύρηαης ππλιτών, αε κεντρικά,

περιήιερειακά, ννμαμχιακά και Τυπικά εαίπεδν καθώς και σε

επίπεδν ναμικών πρνσώπων, πμρανισμών κλπ

Αριθμός ατύμων ανα εξνπηρεεσύνται ααά Τις δημόσιες υπηρεσίες

ανά έτνς και ανά υπηρεσία

Κάστας πρνσωαικσά (δαπάνες μισΘπδσσίας και πρόσθετες δαπάνες

ως πναπατά επί της_σσντλικής_δαπάνης ανά νπσνρμκίσ)

Κάστνς διαχείρισης Θεμάτων πρτσωπικσύι δαπάνες μσνάδων

αρνσωπικσύ ως πσσνστά της πνννλιτής δαπάνης ανά νπσκρμεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Εττκδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιαπραχθέντα αδικήματα, Θράστες αδικημάτων και αναλνρία ανά

ΙΟΘ.ΟΘΘ κστκίκσσς

Αδικήματα Πνιτικτά Κώδικα κατά τανημσρίες και κατά ρεωρραήιική

περιαχή
ΔιαπραχΘέντα αδικήματα και Θεωρσύμεναι ως Θράστες αυτών Κατά

εΘνικάνητα,_ψύλν και τάξεις_ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδιτημάτωτ και αξιάανινωτ

σσμπεριψπρών στν πρτναλνύν τν κτινύ αίσθημα )ανΘρωπνκτννίες,

ληστείκς,_κλσπές — Θιαρρήξειςί

Αδικήματα αντ αήινρνυν ατην παρύννμη είσσδν και ααραμννή στη

χώρα

Συχνότητα κμκλημάτωτ ανά νύπα εμκλήματνς

Παννατύ εμκληματιτώτ περιπτώσεων αντ εξιχνιάστηκαν στν

τάνσλσ εων ερκλημάτων

Σύντλν ερραζνρένων στη δημόσια ανήάλεια

ύριΘμάς κατνίκων ανά αστννν,ιιτα, ανα αστνννμιτά τμήμα και ανά

περιαχή αστννάμεναης

Αναλνμία απτνννμινών ανά χχχχ κανσίκσνς — αναύσμία κατσίκων

ανά αστνννμικύ_τμήμα κα περισχή_αττντάμεναης

Κατά κεφαλή ταδαρές δαπάνες μια ασττνσμικές τπηρεσίες

Κατακτρή πύρων μια τησ αετιιστωτιση της πσραβατικης

σνμπεριήνράς ανάτσμείς ίπ χ εγκλήματα βίας, νικτνσμικά

εγκλήματα, ναρκωτικά, τραχαία, κλττές, τρτμτκρατία)

. , Πρόοήιατα Επιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια θετια

στοιχεια οτοχος (3ετια)

Αριθμός κισερχύμενων αστικων, ερρατικώτ και εμτσρικών
διαήινρών

Αριδμύς εισερχάμενων διτιτητικών περιπτώσεων

λυντλικάς χράντς στν απαιτείται μια την επίλυση αστικών,

εμσνρικών, ερρατικών, διτικητιτών και άλλων τασδέτεων

Μύτνς χρύσας έτδνσης λιεσατικώσ ατνήτάσεωε )Ειρηννλικσίτ,

Τρωττδικκία,_Εήιετεία,_Αρειτς_Πάμτς/Σνμβνύλιτ_Επικρατείας)

Μέστς ύρτς κων νστΘέσεων ανά δικαστή )πτινικά, παλαικά και

διτικητικά δικαστήρια)

Πνττστά δικαστικών αατήιάτεων στν ακκρώντσται μετά απύ

έήιεση ή αναίρεση

ΑριΘμύς κασθέσεων αττ κπιλύτνται με τα σύστημα ττυ

εξωδικαστικτύ_συμβιβααμτύ

Αξιτπτίηση εταλλαετιτών μεΘάδων καίλυαης διαιβαρών, αχ.

διαμεσσλάβηση

Στήριξη των ατόμων στν χρήζτυν σρσστααίας αλλά δεν διαΘέττυτ

αάρττς )ττμική αρτστασία)

Κάστσς τρτσιβσρής στη Θικαιστύνη

Πασαστύ ηλεκτρττικής υπτβτλής δικτρράιβωτ

Πτατστά δικκπεραισυμένων κατ’ έττς τσαΘέσεων έναντι εκκρεμώτ

τε ετήσια και συπαλική βάση εκπρεματήτων)

Πασαστά πτιτικώτ τστδέσεων, σε ετήσια βάση, μια τις τπτίες

επιβλήθηκαν πτιτές μετατρέήιιμκς σε χρήμα

Μέσα κάστας τωήιρττιστικσύ στττήματτς ανά κραττύμκττ

Αταλτχία πρστωσικτύ ήιύλαξης )ήττλάκωτ) ανά τραττύμεττ

τ Ανάπτυξη — Επενδυτική δραΙ ττηριότητα:

ΕΙΙΙΚΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δείκτης σαμκάσμιας ανταμωτιττικάτητας

Επενδύσεις ως Σύ ΑΕΠ
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Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια και
αντίυτοιχος αριθμός απαοχολονμένων Πε αυτές

Αριθμός επιχειρήσεων σον κλείνουν ανά κλάδο Και περιφέρεια και
αντίστοιχος αριθμός απασχολοσμένων σε αυτές

Διοικητικό κόττνς σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Επιδιωκόμενος

στοιχεια σ-τοχος (3ετια)
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοπψαιρικής ρύπανσης Κατά
κεφαλή

Ποσοστό του πληθυσμού Που εξυπηρετείται απά βιολ0ρικούς
καθαρισμούς

Ποσοστό των ακτών σον κρίνονται κατάλληλες μια κολύμβηση σε
σχέση με ιο σύνολο των δννάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών

Αριθμός ελέγχων καοαλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμράτων Που διατέθηκαν
σε άλλες χρήσεις (πχ. ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας,
λιπασματοποίηση)

Ποσοστό διατιθέμενων απνρμιμμάτων οκ ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων Που καταστράφηκαν από Πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδαπωθειοών (ρε Φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων

/σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση_της_χώρας

Ποσοστό τον σρούπολοριομού Που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μυρή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΜΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσ4ατα Εττιδιωκόμενας
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

_________

ΑΜΕΣΗ ΓΙ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ

1) Εάν Είναι άμεση,
εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

22.



Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑ 1 Οχι

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροΦοριακού συστήματος με

άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑ 1] οι Ί

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
Εχει προηγηθεί μελέτη βιωοιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

συστήματος; ΝΑΙ ΓΙ Οχι ΓΙ

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολσγσύμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Ι

Η μη τήρηση της προθεσμίας της 3Ιης.8.2021 που προβλέπεται

στην παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) για την

υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής του ίδιου

άρθρου επιβάλλει την αναθεώρησή της. Ως νέα Προθεσμία

υποβολής της τελικής γνωμοδότησης προβλέπεται η

30.11.2Ο21.



2 Για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας, φύλαξης και
σίτισης, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και
στους εποπτευόμενους φορείς του, απασχολείται προσωπικό
με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
που έχουν υλοποιηθεί βάσει των άρθρων 21 του ν. 2190/1994
(Α 28), 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), ένατου παρ. 20α του ν.
4057/2012 (Α’ 54), 63 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), όγδοου του ν.
4506/2017 (Α191), 3 του ν. 4542/2018 (Α’95), 13 του ν.
4647/2019 (Α’ 204) και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Οι εν λόγω συμβάσεις
παρατάθηκαν μέχρι την 31η122021, δυνάμει της διάταξης του
άρθρου 45 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), και σε κάθε περίπτωση,
όχι πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης
προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μετην προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα παράτασης
έως την 31η.3.2022 των υψιστάμενων συμβάσεων ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που λήγουν την 3Γ.12.202Ι,
δεδομένου ότι το υπάρχον μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών αυτών και μέχρι σήμερα εκκρεμεί η
ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού των
αντίστοιχων ειδικοτήτων.

3 Με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68), που κυρώθηκε στο πρώτο
άρθρο του ν. 4683/2020 (Α’ 83), δινόταν η δυνατότητα
πρόσληψης, με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
ανώτατη διάρκεια τετραμήνου, σε όσους ιατρούς είχαν λάβει
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είχαν υποβάλει αιτήσεις
για ειδίκευση προς τις περιψέρειες ή περιψερειακές ενότητες,
κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλαδή μέχρι τις
20.3.2020. Με το άρθρο εικοστό του ν. 4771/2021 (Α’Ιό) η
παραπάνω δυνατότητα παρατάθηκε μέχρι και τις 15.12.2020.
Με την προτεινόμενη διάταξη, Προκειμένου να συνεχίσουν να
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά σι έκτακτες ανάγκες,
εξαιτίας της διασποράς του κορωνοΙού ονιο - 19, παρέχεται η
δυνατότητα άμεσης ανάληψης καθηκόντων σε ιατρούς που
έχουν κάνει αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες της
εσωτερικής παθολογίας, της πνε υ μονολογίας-παθολογίας και
της αναισθησιολογίας έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, με
σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως έξι μήνες και
απομείωση του χρόνου άσκησης που δεν μπορείνα υπερβαίνει
τους έξι μήνες, ακόμη και αν ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, είναι μεγαλύτερος.

4 Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 4 παρέχεται η
δυνατότητα, όχι μόνο στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, αλλά και στο επικουρικό ιατρικό προσωπικό, καθώς και
στους ειδικευόμενους ιατρούς να συμμετέχουν σε ερευνητικά
και εκπαιδευτικά Προγράμματα προς όφελος τόσο της
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επιστημονικής τους εξέλιξης, όσο και της αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και χρήστες
υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, αποσαψηνίζεται ότι στα
ερευνητικά προγράμματα συμπεριλαμβάνονται και οι κλινικές

δοκιμές. Η αναψορά είναι σαψώς ενδεικτική, καθώς οι κλινικές

δοκιμές υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία της βιοϊατρικής
έρευνας, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου ογδοηκοστού
έβδομου του ν. 4812/2021.

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης παρέχεται η

5 δυνατότητα σε ιατρούς που συνταξιοδοτούνται αυτοδικαίως,

λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67’) έτους της

ηλικίας τους την 3Ι.Ι2.2021 να παραμείνουν στην υπηρεσία

τους έως και την 3ΟΠ.6.2022, καταρχήν επί τη βάση

συγκεκριμένων ειδ ικοτήτων, εψόσον συμμετέχουν στο

πρόγραμμα εψημεριών, και για όλες τις ειδικότητες, εψόσον

τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους για τη

διασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος ή της

μονάδας, στην οποία υπηρετούν.

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης ρυθμίζεται η

δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση περαιτέρω παραμονής έως την

30.6.2022 στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., των οποίων η

υπαλληλική σχέση έληγε την 31.12.2020 και παρέμειναν στην

υπηρεσία τους κατ’ εψαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4745/2020

(Α’214) έως την 30η.6.2020 και στη συνέχεια, όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο όγδοο του ν. 4812/2021

(Α’ 110) έως την 3Ι.Ι2.2021, εψόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη

περαιτέρω παραμονής τους για τη διασψάλιση της εύρυθμης

λειτουργίας του τμήματος ή της μονάδας, στην οποία

υπηρετούν.

Η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού ςονιο
6 19 καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση του δημοσίου

συστήματος υγείας με ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων

απολύτως συναψών με την αντιμετώπιση της νόσου. Με την

προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στους ιατρούς που έχουν

ολοκληρώσει την άσκηση για την απόκτηση των τίτλων

ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή την πνευμονολογία

ψυματιολογία και παραμένουν στη θέση που κατείχαν ως

παρατασιακοί ειδικευόμενοι η δυνατότητα να υπηρετήσουν

ένα επιπλέον δωδεκάμηνο μετά την έναρξη εψαρμογής του

παρόντος στη Θέση που κατείχαν, με την ολοκλήρωση του

οποίου Θα λάβουν νόμιμη απαλλαγή από την εκπλήρωση

υπηρεσίας υπαίθρου. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους

ιατρούς που έχουν αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσουν τίτλο

στις ανωτέρω ειδικότητες, ενόσω βρίσκονταν ή βρίσκονται σε



παράταση, εφόσον παραμείνουν στη θέση που κατέχουν ως
ειδικευόμενοι για ένα επιπλέον δωδεκάμηνο από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, μετά από αίτηση που Θα υποβάλουν έως
την 31.3.2021. Αν σι ιατροί αυτής της κατηγορίας βρίσκονται
ήδη σε παράταση μετά από την απόκτηση του του τίτλου
ειδικότητας και ο υιτολειπόμενος δυνάμει του άρθρου 10 του ν.
1609/1986 (Α’86) χρόνος δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση
δωδεκάμηνου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
παραμένουν στη θέση που κατέχουν έως τη συμπλήρωσή του,
ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου
χρόνου διάρκειας της παράτασης των τεσσάρων εξαμήνων από
τη λήψη του τίτλου ειδικότητας.

Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα και
σε ιατρούς που έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην
εσωτερική παθολογία ή πνευ μονολογία-υ ματιολογία, χωρίς
να έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, και δεν
βρίσκονται σε παράταση να τοποθετηθούν για δωδεκάμηνη
υπηρεσία σε κενή θέση ειδικευόμενου οποιασδήποτε
ειδικότητας με αίτηση που υποβάλλουν μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος και έως την 31η32021 σε μία από τις επτά
Υγειονομικές Περιψέρειες. Με την ολοκλήρωση της
δωδεκάμηνης αυτής υπηρεσίας, οι ιατροί απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου και λαμβάνουν τη σχετική
βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται παράταση ενός (1) έτους

7 από τη λήξη της στη διάρκεια ισχύος της υπ’ αρ. 01/14
σύμβασης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), η οποία
έχει συναψθεί στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 01/2014 διακήρυξης του
Ε.ΚΕ.Α, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό
εξοπλισμό με ςρ 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων)
για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών
της χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα και
λήγει την 301.11.2021. Η παράταση δεν μεταβάλλει το
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Επίσης, προβλέπεται η παράταση για ένα (1) έτος από τη λήξη
τους των υπ’ αρ. 02/18-1 & 02/18-2 συμβάσεων του Εθνικού
Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), οι οποίες έχουν συναθεί στο
πλαίσιο της υπ’ αρ. 02/18 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α, για την
προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος με συνοδό
εξοπλισμό-τεχνικές στηλών και στερεάς ψάσης και οι οποίες
έληξαν αυτοδίκαια στις 31.10.2021, λόγω εξάντλησης του
ψυσικού αντικειμένου τους, δυνάμει ειδικής πρόβλεψης στις
από 01.06.2021 «Χρονικές Παρατάσεις» των
προαναψερομένων συμβάσεων. Η παράταση δεν μεταβάλλει
το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για
τη σύναψη νέων συμβάσεων με το ίδιο αντικείμενο με τις
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παρατεινόμενες πριν από την παρέλευση του έτους, επέρχεται

αυτοδίκαιη λήξη των παρατεινόμενων.

Υπενθυμίζεται ότι έχει παραταθεί ήδη για ένα εξάμηνο η ισχύς

των ανωτέρω συμβάσεων δυνάμει του άρθρου δεκάτου έκτου

του ν. 4812/2021.

8 Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθενται για λόγους ίσης

μεταχείρισης στους ιατρούς που Θα λάβουν την αποζημίωση
των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για την εικοσιτετράωρη
εψημεριακή απασχόληση και οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας

αναισθησιολογίας, παθολογίας, γενικής ιατρικής και

πνευμονολογίας, οι κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην

εντατική ιατρική και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιατροί

οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας και μετακινούνται για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα με

απόψαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατ’

εψαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και για όσο χρονικό διάστημα

αυτό ισχύει. Επισημαίνεται ότι και για τη δαπάνη που Θα

προκληθεί από την εΦαρμογή της προτεινόμενης ισχύει το

άρΘρο 91 του ν. 4850/2021 (Α’ 208).

Η πρόσβαση όλων των παιδιών και των εψήβων σε υπηρεσίες

9 ψυχικής υγείας, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές της

χώρας και ιδιαίτερα όπου δεν υψίστανται ακόμη Μονάδες
Ψυχικής Υγείας προς εξυπηρέτηση των ως άνω αναγκών,

επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων ψηψιακών
υποδομών ψυχικής υγείας. Η δημιουργία αυτών εξυπηρετεί και

ενισχύει την ψυχιατρική και ψυχολογική ανακούψιση των

παιδιών και των εψήβων όλης της χώρας, ανεξαρτήτως

γεωγραψικής θέσης. Επιπλέον, προάγει την πρόληψη, την

έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την αντιμετώπιση επειγόντων
περιστατικών σε περιπτώσεις που αυτό Θα ήταν αδύνατο.

Ακόμη, ενισχύει τη θεραπεία μέσω προγραμμάτων

εκπαιδευτικού και συνάμα ψυχαγωγικού χαρακτήρα,
προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στα ενδιαψέροντα των

εξυπηρετούμενων ηλικιακών κατηγοριών.

10 Με τις προτεινόμενες προσθήκες στο πρώτο και στο τρίτο

εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α’37)

παρέχεται η δυνατότητα στον προσωρινό προϊστάμενο

τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας του Νοσοκομείου, ο οποίος

διαθέτει βαθμό Διευθυντή, να υποβάλλει αίτηση

ενδιαψέροντος για την Θέση του Προϊσταμένου της Ιατρικής

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή Τομέα, αντίστοιχα.



Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

(βλ. συνημμένο έγγραψο)

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

(βλ. συνημμένο έγγραψσ)

Δ. ΐκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολσγσύμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαιάνεια θεσμών

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
οποδοτικότητα / χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων



Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Τα οψέλη από τις προτεινόμενες διατάξεις είναι πολλαπλά και συνίστανται στη βελτίωση των παρεχόμενων

υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εψήβσυς (άρθρο 10), στην ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας

με ιατρικό προσωπικό (άρθρο 3, 5, 6), στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διενέργεια κλινικών δοκιμών

ψαρμάκων με τη συμμετοχή επικουρικών και ειδικευόμενων ιατρών (άρθρο 4), στη διασφάλιση και αναβάθμιση

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες υγείας, μέσω της παράτασης των εργαζόμενων

στην καθαριότητα, σίτιση και ψύλαξη (άρθρο 2), στην εξομοίωση των ιατρών κλάδου ΕΣΥ συγκεκριμένων

ειδικοτήτων που μετακινούνται με απόψαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ως προς τη χορήγηση

σε αυτούς αποζημίωσης διακοσίων πενήντα ευρώ για εικοσιτετράωρη εψημεριακή απασχόληση (άρθρο 8) και

στη διεύρυνση των προσώπων που δύνανται να προ’ΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας (άρθρο 9).

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΆ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΚΑ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΘΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή!
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πρσσληψεις /
κινητικστητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ Άλλο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διοχείριαη
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών Κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & την εκτέλεση
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κσστας

συμμεταχης
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Χ

στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Το κόστος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι οικονομικό και διαδικαστικό. Ειδικότερα πρόκειται να

οκληθεί οικονομική επιβάρυνση, διότι προβλέπεται η πρόσληψη ιατρών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίουΔ



ορισμένου χρόνου, η περαιτέρω παραμονή, υπό προϋποθέσεις, ιατρών που επρόκειτο ή Πρόκειται να
συνταξιοδοτηθούν και η Παροχή αποζημίωσης διακοσίων Πενήντα ευρώ για ενεργή εψημεριακή απασχόληση
των ιατρών κλάδου ΕΣΥ συγκεκριμένων ειδικοτήτων που μετακινούνται με απόψαση του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, από την εψαρμογή των διατάξεων της προτεινόμενης τροπολογίας πρόκειται να
προκληθεί διοικητική επιβάρυνση, όπως για παράδειγμα για την υλοποίηση των διαδικασιών που ορίζονται
για τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου από ιατρούς που έχουν υποβάλει αίτηση για ειδικότητα ή από
παρατασιακούς ειδ ικευόμενους ή ειδικευμένους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιοτάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

ετιισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

2. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
:ι

Οδηγία
:ι

Απόψαση
ί

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο

Π (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρ[συ
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή

ΓΙ διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταρνούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Διεθνείς συμβάσεις

32.



Άρθρο 18 του ν. 4354/2015

9. Η Επιτροπή οψείλει να

ολοκληρώσει το έργο που
περιγράψεται στις περ. α’ και β’ της

παρ. 2 και να υποβάλει σχετική
γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από

αναλυτική μελέτη, σύμψωνα με την

ως άνω περιγραψή του έργου της

στους συναρμόδιους Υπουργούς έως

τις 30.5.2018, καθώς και από
προκαταρκτική ποσοτικοπο ίηση της

εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω

γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι

Υπουργοί επεξεργάζονται τη

γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές

οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω

οδηγιών, η Επιτροπή οψείλει να

ολοκληρώσει το έργο που

περιγράψεται στην περ. γ’ της παρ. 2

και να υποβάλλει τελική

γνωμοδότηση στους συναρμόδιους

Υπουργούς έως τις 30.11.2021. Η

διάρκεια λειτουργίας της

συσταθείσας με την υπ αρ.
2/14511/0004/12.3.2018 κοινή

υπουργική απόψαση (ΜΑ:

728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει

τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ.

2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ:

63ΓΑΗ ΑΞΟ) και 35114 ΕΞ
2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323)

αποψάσεις παρατείνεται ως την ως

άνω ημερομηνία.)>.

Άρθρο 38 παρ. 1 ν. 2519/1997

«1. Γιατροί του Ε.Σ.Υ., επικουρικό

ιατρικό προσωπικό, ειδικευόμενοι

ιατροί, καθώς και επιστημονικό

προσωπικό άλλων κλάδων των

νοσοκομείων μπορούν, ύστερα από

έγκριση του Δ.Σ. του νοσοκομείου,

να προσψέρουν, εκτός του τακτικού

ωραρίου Εργασίας τους και του

προγράμματος εψημεριών, τις

υπηρεσίες τους, με αμοιβή, σε

Άρθρο 18 του ν. 4354/2015

9. Η Επιτροπή οψείλει να ολοκληρώσει

το έργο που περιγράψεται στις περ. α’

και β’ της παρ. 2 και να υποβάλει

σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη

από αναλυτική μελέτη, σύμψωνα με την

ως άνω περιγραψή του έργου της στους
συναρμόδιους Υπουργούς έως τις

30.5.2018, καθώς και από

προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της

εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω

γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι

Υπουργοί επεξεργάζονται τη

γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές

οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω

οδηγιών, η Επιτροπή οψείλει να

ολοκληρώσειτο έργο που περιγράψεται

στην περ. γ της παρ. 2 και να υποβάλλει

τελική γνωμοδότηση στους

συναρμόδιους Υπουργούς έως τις

31.8.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της

συσταθείσας με την υπ’ αρ.

2/14511/0004/12.3.2018 κοινή

υπουργική απόψαση (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ),

Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με

τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018

(ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞΟ) και 35114 ΕΞ

2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποψάσεις

παρατείνεται ως την ως άνω

ημερομηνία.

Άρθρο 38 παρ. 1 ν. 25 19/1997

1. Γιατροί του Ε.Σ.Υ. και επιστημονικό

προσωπικό άλλων κλάδων των

νοσοκομείων μπορούν, ύστερα από

έγκριση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, να

προσψέρουν εκτός του τακτικού

ωραρίου εργασίας τους και του

προγράμματος εψημεριών τις

υπηρεσίες τους με αμοιβή σε

ερευνητικά και εκπαιδευτικά

προγράμματα που εκτελούνται από

ψορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.



ερευνητικά και εκπαιδευτικά

προγράμματα που εκτελούνται από

ψορείς του ευρύτερου δημόσιου

Τομέα, συμπεριλαμβανομένων,

μεταξύ άλλων, και των κλινικών

δοκιμών ψαρμάκων».

Άρθρο 29 του ν. 4816/2021

1. Στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.
ειδικότητας αναισθησιολογίας,
παθολογίας, γενικής ιατρικής και
πνευ μονολογίας-ψυ ματιολογίας,
στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.
κατόχους πιστοποιητικού
εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική
και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας,
που μετακινούνται, κατ’ εψαρμογήν
του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’
176), σε νοσοκομεία της ιδίας ή
άλλης Υγειονομικής Περιψέρειας
(Υ.ΠΕ.), με εξαίρεση τα νοσοκομεία
της Περιψέρειας Αττικής, λόγω
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών,
χορηγείται ως πρόσθετη
αποζημίωση για κάθε ημέρα
απασχόλησής τους, εξαιρουμένων
των ημερών που πραγματοποιούν
εικοσιτετράωρη εψημερία, ποσό ίσο
με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο,
πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.
Η αμοιβή των ιατρών του πρώτου
εδαψίου για την εικοσιτετράωρη
εψημεριακή απασχόληση, που
πραγματοποιούν στο πλαίσιο της
μετακίνησης, ορίζεται κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
στο ποσό των διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ ανά εψημερία. Η
πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση και
η αποζημίωση της εψημεριακής
απασχόλησης δεν προσμετρώνται
στο ανώτατο όριο αποδοχών που
προβλέπεται για τους ιατρούς του
Ε.Σ.Υ.. Το χρονικό διάστημα της
μετακίνησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα και
καθορίζεται στην απόψαση
μετακίνησης.

Άρθρο 29 του ν. 4816/2021

1. Στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.
ειδικότητας αναισθησιολογίας,
παθολογίας, γενικής ιατρικής και
πνευμονολογίας-ψυματιολογίας, στους
ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. κατόχους
πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην
εντατική ιατρική και, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, που
μετακινούνται, κατ’ εψαρμογήν του
άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), σε
νοσοκομεία της ιδίας ή άλλης
Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.ΠΕ.), με
εξαίρεση τα νοσοκομεία της
Περιψέρε ιας Αττικής, λόγω έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται ως
πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα
απασχόλησής τους, εξαιρου μένων των
ημερών που πραγματοποιούν
εικοσιτετράωρη εψημερία, ποσό ίσο με
ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο, πλέον
των μηνιαίων αποδοχών τους. Η αμοιβή
των ιατρώντου πρώτου εδαψίου γιατην
εικοσιτετράωρη εψημεριακή
απασχόληση, που πραγματοποιούν στο
πλαίσιο της μετακίνησης, ορίζεται κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250)
ευρώ ανά εψημερία. Η πρόσθετη
ημερήσια αποζημίωση και η
αποζημίωση της εψημεριακής
απασχόλησης δεν προσμετρώνται στο
ανώτατο όριο αποδοχών που
προβλέπεταιγιατους ιατρούςτου Ε.Σ.Υ..
Το χρονικό διάστημα της μετακίνησης
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1)
μήνα και καθορίζεται στην απόψαση
μετακίνησης.

2. 0 ψορέας
μετακινούμενου

υποδοχής του
προσωπικού



2. 0 ψορέας υποδοχής του
μετακινούμενου προσωπικού
αποστέλλει στον ψορέα προέλευσης
αναλυτική κατάσταση όσων
απασχολούνται σε αυτόν στο
πλαίσιο της εψαρμογής του
παρόντος, στην οποία
καταχωρίζονται το χρονικό διάστημα
της απασχόλησής τους και η
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
εψημεριών, προκειμένου να
υπολογιστεί και να καταβληθεί από
τον ψορέα προέλευσης που είναι
υπόχρεος για τη μισθοδοσία τους το
ποσό της πρόσθετης αποζημίωσης,
πλέον των τακτικών αποδοχών, και
της συμμετοχής τους σε εψημερίες.

3. Η δαπάνη διαμονής, μετακίνησης,
ημερήσιας αποζημίωσης, πρόσθετης
αποζημίωσης, αποζημίωσης για την
εικοσιτετράωρη εψημεριακή
απασχόληση και συμμετοχής στο
λοιπό πρόγραμμα εψημεριών των
ιατρών της παρ. Ι καταβάλλεται από
τον ψορέα υποδοχή ς.

4. Με απόψαση του Διοικητή της
Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.Πε.) ή
κοινή απόψαση των Δισικητών των
οικείων Υγειονομικών Περιψερειών
(ΥΠε.) δύνανται να μετακινούνται
σύμψωνα με τα ισχύοντα στο παρόν
και επικου ρικοί ιατρο ί ειδ ικότητας
αναισθησιολογίας, παθολογίας,
γενικής ιατρικής και
πνευ μονολογίας-ψυ ματιολογίας,
επικουρικοί ιατροί κάτοχοι
πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην
εντατική ιατρική, και, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, επικουρικοί ιατροί
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας για
την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών.

4α. Η αποζημίωση των διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ της παρ. 1,
χορηγείται από τον ψορέα υποδοχής,
ανά εικοσιτετράωρη εψημεριακή
απασχόληση, και στους ιατρούς
κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας
αναισθησιολογίας, παθολογίας,
γενικής ιατρικής και πνευ μονολογίας

αποστέλλει στον ψορέα προέλευσης
αναλυτική κατάσταση όσων
απασχολούνται σε αυτόν στο πλαίσιο
της εψαρμογής του παρόντος, στην
οποία καταχωρίζονται το χρονικό
διάστημα της απασχόλησής τους και η
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
εψημεριών, Προκειμένου να
υπολογιστεί και να καταβληθεί από τον
ψορέα προέλευσης που Είναι υπόχρεος
για τη μισθοδοσία τους το ποσό της
πρόσθετης αποζημίωσης, πλέον των
τακτικών αποδοχών, και της
συμμετοχής τους σε εψημερίες.

3. Η δαπάνη διαμονής, μετακίνησης,
ημερήσιας αποζημίωσης, πρόσθετης
αποζημίωσης, αποζημίωσης για την
εικοσιτετράωρη εψημεριακή
απασχόληση και συμμετοχής στο λοιπό
πρόγραμμα εψημεριών των ιατρών της
παρ. Ι καταβάλλεται από τον ψορέα
υποδοχής.

4. Με απόψαση του Διοικητή της
Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.Πε.) ή
κοινή απόψαση των Διοικητών των
οικείων Υγειονομικών Περιψερειών
(ΥΠε.) δύνανται να μετακινούνται
σύμψωνα με τα ισχύοντα στο παρόν και
επικουρικοί ιατροί ειδικότητας
αναισθησιολογίας, παθολογί.ας, γενικής
ιατρικής και πνευμονολογίας
ψυ ματιολογίας, επικου ρικο ί ιατρο ί
κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης
στην εντατική ιατρική, και, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, επικουρικοί
ιατροί. οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας
για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών.

5. Το παρόν έχει εψαρμογή έως την
31η.3.2022.

3ς.



— ψυματιολογίας ή κατόχους
πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην
εντατική ιατρική, και, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου
Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε άλλης
ειδικότητας, που μετακινούνται σε
νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης
Υγειονομικής Περιψέρειας, με
εξαίρεση τα νοσοκομεία της
Περιψέρειας Απικής, με απόψαση
του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας, κατ’ εψαρμογή του άρθρου
δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), εψόσον η
διάρκεια της μετακίνησης δεν
υπερβαίνειτον ένα (1) μήνα. Κατά τις
ημέρες της εικοσιτετράωρης
εψημεριακής απασχόλησης, για τις
οποίες προβλέπεται η αποζημίωση
του παρόντος, δεν χορηγείται
πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 170
του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

5. Το παρόν έχει εψαρμογή έως την
31η.3.2022.

παρ. Ι του άρθρ. 7 του ν.

2889/2001 (Α’ 37)

Στα εδάψια Ι και 3 της παρ. Ι του
άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α’ 37)
προστίθεται, μεταξύ αυτών που
προΐστανται στην Ιατρική Υπηρεσία
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ή Τομέων
της Ιατρικής Υπηρεσίας, αντίστοιχα,
ο Προσωρινός Προϊστάμενος
τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας
του Νοσοκομείου ή Τομέα αυτού, με
βαθμό Διευθυντή και η Παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:

« 1. Στην Ιατρική Υπηρεσία των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προίσταται
ιατρός με Θέση Συντονιστή
Διευθυντή, ή ο μοναδικός
Διευθυντής, Προϊστάμενος
τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας, ή
ο προσωρινός Προϊστάμενος
τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας
με βαθμό Διευθυντή. Στα

παρ. Ι του άρθρ. 7 του ν. 2889/2001 (Α’

37):

«Ι. Στην Ιατρική Υπηρεσία των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προίσταται
ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή
ο μοναδικός Διευθυντής, Προϊστάμενος
τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας. Στα
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας
είναι ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. Πρώτης
βαθμίδας, που Προίσταται κλινικής ή
εργαστηρίου ή μονάδας του οικείου
Νοσοκομείου. Στους τομείς της Ιατρικής
Υπηρεσίας Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.
προίσταται ιατρός Συντονιστής
Διευθυντής ή ο μοναδικός Διευθυντής,
προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή
μονάδας του τομέα αυτού. Στους Τομείς
της Ιατρικής Υπηρεσίας των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ. προίσταται ιατρός μέλος Δ.Ε.Π.
πρώτης βαθμίδας, Προϊστάμενος
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Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του

Ε.Σ.Υ. ο Διευθυντής της Ιατρικής Τομέα αυτού»

Υπηρεσίας είναι ιατρός μέλος Δ.Ε.Π.

πρώτης βαθμίδας, που προίσταται

κλινικής ή εργαστηρίου ή μονάδας

του οικείου Νοσοκομείου. Στους

τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας

Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. ττροΐσταται

ιατρός με θέση Συντονιστή

Διευθυντή, ή ο μοναδικός

Διευθυντής, προϊστάμενος

τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας

του τομέα αυτού, ή ο προσωρινός

προϊστάμενος τμήματος,

εργαστηρίου ή μονάδας του τομέα

αυτού με βαθμό Διευθυντή. Στους

τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας των

Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του

Ε.Σ.Υ. προίσταται ιατρός μέλος Δ.Ε.Π.

πρώτης βαθμίδας, Προϊστάμενος

τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας

του τομέα αυτού.».

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης
Καταριουμενες διαταξεις

που ιτροόλέπουν κατάργηση

Με τα προτεινόμενα άρθρα δεν

επέρχεται κατάργηση υψιστάμενων

διατάξεων

3).
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και
οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών
προϊόντων και υπηρεσιών υγείας».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. Παρατείνεται κατά τρείς (3) ακόμα μήνες, ήτοι έως την 3ίΓ.11.2021,
αντί έως την 3Γ.8.2021 που Ισχύει σήμερα, η προθεσμία κατά την οποία η
Επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 2/14511/0004/12.2.2018 κ.υ.α. με
σκοπό την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύΘμισης του
καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση
στους συναρμόδιους Υπουργούς. (άρθρο 1)

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, δύναται να
παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για τρείς (3) ακόμα μήνες, ήτοι έως
την 3Γ.3.2022, αντί έως την 31π.12.2021 που ισχύει σήμερα, οι οριζόμενες
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) με τις οποίες έχει
προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, στους Τομείς φύλαξης,
σίτισης και καθαριότητας, εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι διαδικασίες
σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις
ανάγκες αυτές. (άρθρο 2)

3.α. Παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,
στους ιατρούς που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν
υποβάλει, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων,
αίτηση για ειδίκευση στις ειδικότητες της εσωτερικής παθολογίας, της
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τινευμονολογίας — φυματιολογίας και της αναισθησιολογίας, να προσέλθουν
άμεσα για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο προτίμησης της αίτησής τους
για ειδίκευση, ενόψει της συνεχιζόμενης ανάγκης αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊσύ ίΞΟνΙΓ-ι9.

β. Η απασχόληση των ως άνω ιατρών διενεργείται με σχέση εργασίας
ι.δ.ο.χ., με ανώτατη χρονική διάρκεια έως έξι (6) μήνες και δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας
λόγω της διασποράς του κορωνοΙού ίΞΟνΙΠ-19. Η τοποθέτησή τους γίνεται με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή θέση
ειδικευόμενου οποιασδήποτε ειδικότητας και οι καταβαλλόμενες αποδοχές
είναι όμοιες με τις αποδοχές των ειδικευόμενων ιατρών. (άρθρο 3)

4. Προστίθενται το επικουρικό ιατρικό προσωπικό και οι ειδικευόμενοι
ιατροί σε αυτούς που μπορούν, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εκτός του τακτικού ωραρίου εργασίας τους
και του προγράμματος εφημεριών, με αμοιβή, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά
προγράμματα που εκτελούνται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου Τομέα,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των κλινικών δοκιμών φαρμάκων.

(άρθρο 4)

5. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης παραμονής στην υπηρεσία έως την
3Ο.ό.2Ο22, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια
υγεία από τη διασπορά του κορωνοΙού ίΞονιΓ-ι9, στους Ιατρούς κλάδου του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται
αυτοδικαίως την 3Γ.12.2021, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου
(ό7ου) έτους της ηλικίας τους, καθώς και στους ιατρούς κλάδου του Ε.Σ.Υ.,
των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31’112.2020 για
τον ίδιο λόγο, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την
3Γ.12.2021, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 90 του ν. 4745/2020
παράταση χρόνου παραμονής, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 5)

6.α. Παρέχεται η δυνατότητα, σε ιατρούς, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον
χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της τινευμονολογίας-φυματιολογίας και της
εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., να παρατείνουν την
παραμονή τους σε αυτά ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα. Οι εν λόγω ιατροί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας
υπαίθρου, εφόσον εκπληρώσουν υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά
την έγκριση της αίτησής τους.

β. Με υ.α. Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης περισσότερων ειδικοτήτων
στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και παράτασης της ημερομηνίας
υποβολής αιτήσεων. (άρθρο 6)

7.α. Παρατείνονται έως την 3016.2022 από την κατά περίπτωση λήξη της
διάρκειας ισχύος τους, οι μνημονευόμενες συμβάσεις προμηθειών του Εθνικού
Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Σε περίπτωση ολοκλήρωσης προ της
παρέλευσης του έτους, των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη
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συμβάσεων ίδιου αντικειμένου με τις παρατεινόμενες, η ισχύς των τελευταίων
λήγει αυτοδίκαια. (άρθρο 7)
β. Χορηγείται και με απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
(σήμερα προβλέπεται μόνο με αποφάσεις Διοικητών Υ.Πε.), η αποζημίωση
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εικοσιτετράωρη εφημεριακή
απασχόληση στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ των αναφερόμενων ειδικοτήτων που
μετακινούνται σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας
(Υ.Πε.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 8)
γ. Ρυθμίζονται ζητήματα διοικητικής φύσεως σχετικά με τη διάρθρωση
της ιατρικής υπηρεσίας νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 9)
δ. Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και
έφηβους μέσω ψηφιακών υποδομών και Παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση για
τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την εφαρμογή των ανωτέρω. (άρθρο 10)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋτιολογισμού

1. Ενδεχόμενη δαπάνη για την κάλυψη των αποδοχών των ιατρών που Θα
κάνουν χρήση της δυνατότητας για άμεση ανάληψη καθηκόντων στο
νοσοκομείο προτίμησής τους για ειδίκευση στις ειδικότητες της εσωτερικής
παθολογίας, της πνευμονολογίας — φυματιολογίας και της αναισθησιολογίας,
ενόψει της συνεχιζόμενης ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοΙού ίΞΞΟνΙΕ-19. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να
προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών
που Θα κάνουν χρήση της διάταξης κ.λπ.). (άρθρο 3)

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη χορηγούμενη δυνατότητα παραμονής στην
υπηρεσία μέχρι την 30η62022 σε ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., των οποίων η
υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31.Ι2.2021, λόγω της
συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (ό7ου) έτους της ηλικίας τους ή Θα
έληγε αυτοδικαίως την 3Γ.12.2020 για τον ίδιο λόγο και Πήρε παράταση έως
την 3Γ112.2021. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί,
καθόσον εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών που Θα κάνουν
χρήση της διάταξης κ.λπ.) (άρθρο 5)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη χορηγούμενη δυνατότητα παράτασης της
παραμονής σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε ιατρούς, οι οποίοι ολοκληρώνουν
τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της πνευμονολογίας-φυματιολογίας και
της εσωτερικής παθολογίας ως τιαρατασιακοί ειδικευόμενοι με ταυτόχρονη
απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον εκπληρώσουν
υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά την έγκριση της αίτησής τους. Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών που Θα κάνουν χρήση της διάταξης
κ.λπ.) (άρθρο 6)
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ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋτιολογισμών των
λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης. κατά περίπτωση (νοσοκομεία
κ.λπ.)

Ι. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση παράτασης των συμβάσεων
προσωπικού που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
και τους εποπτευόμενους φορείς του, με σχέση Εργασίας ι.δ.ο.χ., για την
κάλυψη αναγκών φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας. Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός συμβάσεων, διάρκεια παρατάσεων κ.λπ.), εκτιμάται πάντως
ότι η προκαλούμενη δαπάνη, όσον αφορά την Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, για το Ι τρίμηνο του έτους 2022, Θα ανέλθει στο ποσό
των 93 χιλ ευρώ περίπου. (άρθρο 2)

2. Δαπάνη από την καταβολή στους μετακινούμενους, σε νοσοκομεία της
ίδιας ή άλλης Υ.Πε., ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. αποζημίωσης διακοσίων πενήντα
(20) ευρώ ανά εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση, ιο ύψος της οποίας
εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης και από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός μετακινούμενων ιατρών, πλήθος εφημεριών). (άρθρο 8)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.) (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη, από την παράταση, έως τις 30.6.2022, συμβάσεων προμηθειών,
η οποία εκτιμάται από το επισπεύδον Υπουργείο, στο ποσό των 735 χιλ. ευρώ
για το έτος 2021 και στο ποσό των 3,58 εκ. ευρώ περίπου για το έτος 2022.
(άρθρο 7)
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου «Σύσταση και
οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών
προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

1. Ενδεχόμενη δαπάνη για την κάλυψη των αποδοχών των ιατρών που Θα
κάνουν χρήση της δυνατότητας για άμεση ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο
προτίμησής τους για ειδίκευση στις ειδικότητε της εσωτερικής παθολογίας, της

πνευμονολογίας — φυματιολογίας και της αναισθησιολογίας, ενόψει της
συνεχιζόμενης ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοΙού Ον1Ι-Ι9.
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται από
Πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών που Θα κάνουν χρήση της διάταξης κ.λπ.).
(άρθρο 3)

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη χορηγούμενη δυνατότητα παραμονής στην
υπηρεσία μέχρι την 30162022 σε ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., των οποίων η
υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31 11 12.2021, λόγω της συμπλήρωσης
του εξηκοστού έβδομου (όΙου) έτους της ηλικίας τους ή Θα έληγε αυτοδικαίως την
3111.12.2020 για τον ίδιο λόγο και πήρε παράταση έιος την 3111.12.2021. Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται από
Πραγματικά γεγονότα (αριΘμός ιατρών που Θα κάνουν χρήση της διάταξης κ.λπ.)
(άρθρο 5)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη χορηγούμενη δυνατότητα παράτασης της
παραμονής σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε ιατρούς, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον
χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της πνευμονολογίας-φυματιολογίας και της
εσωτερικής Παθολογίας ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι με ταυτόχρονη απαλλαγή
από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον εκπληρώσουν υπηρεσία
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά την έγκριση της αίτησής τους. Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καΘόσον εξαρτάται από Πραγματικά
γεγονότα (αριΘμός ιατρών που Θα κάνουν χρήση της διάταξης κ.λπ.) (άρθρο 6)

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.



ΙΙ. Επί του κβατικού προί3πολογισμού και των πβοϋπολογισμών των
λοιπών φοβέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση (νοσοκομεία
κ.λπ.)

Ι. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση παράτασης των συμβάσεων προσωπικού
που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και τους
εποπτευόμενους φορείς του, με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., για την κάλυψη αναγκών
φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν μπορεί να
προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (αριθμός συμβάσεων,
διάρκεια παρατάσεων κ.λπ.), εκτιμάται πάντως ότι η προκαλούμενη δαπάνη, όσον
αφορά την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για το Ι τρίμηνο του έτους
2022, Θα ανέλθει στο ποσό των 93 χιλ ευρώ περίπου, (άρθρο 2)

2. Δαπάνη από την καταβολή στους μετακινούμενους, σε νοσοκομεία της ίδιας
ή άλλης Υ.Πε., ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. αποζημίωσης διακοσίων πενήντα (250)
ευρώ ανά εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση. το ύψος της οποίας εξαρτάται
από την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης και από πραγματικά περιστατικά
(αριθμός μετακινούμενων ιατρών, πλήθος εφημεριών). (άρθρο 8)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και τις πιστώσεις των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης κατά
περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί του προί5πολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
(φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη, από την παράταση, έως τις 30.6.2022, συμβάσεων προμηθειών, η
οποία εκτιμάται από το επισπεύδον Υπουργείο, στο ποσό των 735 χιλ. ευρώ για το
έτος 2021 και στο ποσό των 3,58 εκ. ευρώ περίπου για το έτος 2022. (άρθρο 7)

Η ανωτέριο δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας μέρος των οποίων Θα προέλθει
από έκτακτη επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.
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