ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
«Αναζςγκπόηηζη Φοπέων Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ, Κένηπα Αποκαηάζηαζηρ,
Αναδιάπθπωζη Δ..Τ και άλλερ Γιαηάξειρ»

Κεθάλαιο Α΄
ANAΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ ζηα άπθπα 1-9
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 9 ηνπ λφκνπ πξαγκαηνπνηείηαη
αλαδηνξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κε ηε ζπγρψλεπζε ζε φιε
ηελ επηθξάηεηα δεκνζίσλ θνξέσλ πξφλνηαο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ
θξάηνπο κε αλαβαζκηζκέλν επίπεδν ππεξεζηψλ κε ηειηθφ απνδέθηε ηνλ
εμππεξεηνχκελν, ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε
δηεθπεξαίσζε νκνίσλ εξγαζηψλ κε ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο, ε θαιχηεξε δπλαηή
αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ χπαξμε
πνιιψλ κηθξψλ θαη αδχλακσλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο δεκηνπξγεί κεγάιν
αξηζκφ πξνβιεκάησλ ζηελ παξνρή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη απμάλεη ην θφζηνο
ρσξίο θέξδνο γηα ηνπο πνιίηεο πνπ απεπζχλνληαη ζην εζληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο
θξνληίδαο. Ζ επηρεηξνχκελε αλαδηάξζξσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο ζθνπεχεη ζηελ δηαηήξεζε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ επηπέδνπ
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, κε ηελ επίηεπμε πεξηζζφηεξν
νξγαλσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ησλ
ππαξρφλησλ πφξσλ, κε ηειηθφ απνδέθηε ηνλ εμππεξεηνχκελν, ν νπνίνο θαη ζα
απνιακβάλεη αλαβαζκηζκέλν επίπεδν ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο
απηψλ. Με ηελ ηνπνζέηεζε εληαίνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε θνξείο πνπ παξέρνπλ
νκνεηδείο ππεξεζίεο, ε πξνζέγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν ζπλνιηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ, ελψ κε
ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ παξνρψλ ζε επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζα επηηεπρζεί ν
ζηφρνο ηεο εμππεξέηεζεο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ ηηο ελ ιφγσ
ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο ζα αλαπηπρζνχλ κε ηξφπν νξζνινγηθφ, νχησο ψζηε λα
θαιχπηνπλ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
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Δπηπιένλ, ε δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ηηο
ππεξεζίεο πγείαο ζα νδεγήζεη ζε δηθαηφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζίεο
γηα ηνπο πνιίηεο, κε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο. Πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγηθή
θαη επηζηεκνληθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Δ..Τ. πνπ βξίζθνληαη
ζηελ ίδηα δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πιήξεο θιίκαθα
ππεξεζηψλ ρσξίο πξφζζεην θφζηνο ηφζν ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ φζν θαη πφξσλ.
Ο αξηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ μερσξηζηψλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε
φιε ηε ρψξα, κεηψλεηαη ζε 34 χζηεξα απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο δίλνληαο ηελ επθαηξία
ζηελ θάζε κία λα αμηνπνηήζεη πξνζσπηθφ θαη πφξνπο κε ιηγφηεξν δηνηθεηηθφ θφζηνο.
Οη πθηζηάκελεο ζέζεηο θαη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ησλ ππφ ζπγρψλεπζε
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ δελ ζίγεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζην λέν θνξέα.
1.Με ην άξζξν 1 ζπλελψλνληαη νη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πεξηζαιπνκέλσλ είηε ζε αλνηρηή
είηε ζε θιεηζηή πεξίζαιςε θαη αλάινγα κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία
ππάγνληαη, ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο δηακνξθψλνληαη κε ηα ζεκεξηλά
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Κξηηήξηα ηεο ζπγρψλεπζεο είλαη ε νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ησλ Μνλάδσλ (ζπγρσλεχζεηο νηθνλνκηθά ηζρπξψλ κνλάδσλ κε
αδχλακεο), ε πιήξεο γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο θξνληίδαο, ε
νκνηφηεηα ηεο νκάδαο ησλ πεξηζαιπφκελσλ ή εμππεξεηνχκελσλ απφ θάζε δνκή, ε
ειηθία θαη είδνο ηεο πάζεζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ
ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
2. ην άξζξν 2 θαζνξίδεηαη ζε πνηεο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πξνβιέπεηαη
ζέζε Γηνηθεηή θαη ζε πνηεο ζέζε Πξνέδξνπ. Δπίζεο πξνζηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο ζηνλ Γηνηθεηή κε ζηφρν ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
3. ην άξζξν 3 θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ησλ παξαξηεκάησλ θαη ζπληζηάηαη
ζέζε ππνδηνηθεηή. Καζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ππνδηνηθεηή, νη νπνίεο
νπζηαζηηθά είλαη ππνβνεζεηηθέο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο,
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα παξαξηήκαηα ζηεγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε
δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ Μνλάδα Κνηλσληθήο θξνληίδαο, κε ζηφρν ηελ
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εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ παξαξηεκάησλ θαη ηελ άκεζε γλψζε θαη επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ.
4 ην άξζξν 4 δηαζπλδέεηαη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο κε ην Δζληθφ χζηεκα
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ηαηξηθνχ
θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο, νη νπνίεο πιένλ ζα επηβνεζνχληαη ιεηηνπξγηθά θαη επηζηεκνληθά φηαλ
απηφ απαηηείηαη θαη κε γλψκνλα ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηα
Ννζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο ηνπ ΔΤ.
5. ην άξζξν 5 νξίδεηαη νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο λα εθδίδνληαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, αληί γηα Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
φπσο ίζρπε σο ζήκεξα, ζηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ νη βειηηψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο ζα επέξρνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη ηαρχηεξα ρξνληθά, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ αληίζηνηρε δήηεζε γηα
ππεξεζίεο αλνηρηήο ή θιεηζηήο πεξίζαιςεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πεξηζαιπνκέλσλ.
6. ην άξζξν 6 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ρσξίο λα ζίγνληαη ηα εξγαζηαθά ηνπο
δηθαηψκαηα.
7. ην άξζξν 7 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία ησλ Μνλάδσλ
Κνηλσληθήο

Φξνληίδαο,

ε

νπνία

πεξηέξρεηαη

ζηα

λνκηθά

πξφζσπα

πνπ

δεκηνπξγνχληαη κεηά ηε ζπγρψλεπζε. Οη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζα έρνπλ
ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ αμηνπνίεζή
ηνπο πξνο φθεινο ησλ εμππεξεηνχκελσλ αιιά θαη πξνο δηαζθάιηζε ηδίσλ εζφδσλ θαη
πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξχλεηαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. Καη’ απηφλ
ηνλ ηξφπν παξέρεηαη θίλεηξν γηα ηνπο επηζπκνχληεο λα ζπκβάιινπλ ζηε ιεηηνπξγία
ησλ Μνλάδσλ απηψλ κε θάζε είδνπο δσξεέο ή παξνρέο, δηαζθαιίδνληαο ηνλ ηξφπν
αμηνπνίεζήο ηνπο πάληα πξνο φθεινο ησλ εμππεξεηνχκελσλ.
8. ην άξζξν 8, θαηαξγνχληαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηα νπνία δελ
απαζρνινχλ πξνζσπηθφ θαη δελ ιεηηνπξγνχλ γηα ζεηξά εηψλ, δελ έρνπλ ππνδνκή θαη
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δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, εμνξζνινγίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δνκή ηνπ
ζπζηήκαηνο.
9. ην άξζξν 9 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην
πξνυπάξρνλ λνκηθφ θαζεζηψο ζην παξφλ, φπσο δηνξηζκνί λέσλ Γηνηθεηψλ, ην
θαζεζηψο πνπ ζα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κέρξη
ηελ έθδνζε ησλ λέσλ Οξγαληζκψλ θαη ινηπά ζέκαηα.
Κεθάλαιο Β

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΜΔ
ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α και ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ΣΟ ΔΤ
Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ ζηα άπθπα 10-17
Με ηα άξζξα 10 έσο θαη 17, ζπγθξνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζε νιφθιεξε ηελ
επηθξάηεηα Δζληθφ χζηεκα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο κε ηελ έληαμε
Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζην ΔΤ.
Απεηθνλίδεηαη ε άζθεζε πνιηηηθψλ γηα θπζηθή θαη ηαηξηθή απνθαηάζηαζε κε ζηφρν
ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο απνθαηάζηαζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα,
κε εληαία δνκή θαη θηινζνθία θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ παξνρψλ
ζε επίπεδν πνηφηεηαο λνζειείαο δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ θαη λέσλ
ηερλνινγηψλ. Απηή ε ελέξγεηα ζα νδεγήζεη ηφζν ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο
γηα ην εζληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο θξνληίδαο φζν θαη ζε αχμεζε εζφδσλ γηα ην ΔΤ,
κε ηελ επίηεπμε πιεξσκψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε
ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Σα αζθαιηζηηθά ηακεία θαηαβάιινπλ εηεζίσο γηα
απνθαηάζηαζε ην πνζφ ησλ 52.000.000 επξψ. Σα Κέληξα Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη
Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο δηαζέηνπλ αξηηφηαην θαη ζχγρξνλν ζεξαπεπηηθφ
εμνπιηζκφ, ν νπνίνο παξέκελε αλεθκεηάιιεπηνο. Παξά ηνλ εμαηξεηηθφ εμνπιηζκφ θαη
εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ
αδπλαηνχζαλ αλ ιεηηνπξγήζνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ αλ αμηνπνηήζνπλ φιεο ηηο
δπλαηφηεηεο απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο.
10. ην άξζξν 10 νη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο εληζρχνληαη κε ηελ έληαμε ησλ
Κέληξσλ Απνζεξαπείαο - Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) ζην
Δζληθφ χζηεκα Τγείαο.
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11. ην άξζξν 11 θαζνξίδνληαη πνηεο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ δηαζέηνπλ
ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα θπζηθή απνθαηάζηαζε θαη ππνδνκή κε θιίλεο πνπ
κπνξνχλ λα πεξηζάιςνπλ άηνκα ρξήδνληα θπζηθήο απνθαηάζηαζεο θαηαξγνχληαη σο
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εληάζζνληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο σο
νξγαληθέο κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη νη ππεξεζίεο πνπ απηά παξείραλ, ζα
παξέρνληαη πιένλ απφ ηα Ννζνθνκεία ζηα νπνία θαη εληάζζνληαη.
12. ην άξζξν 12 ξπζκίδεηαη ν ζθνπφο ησλ Μνλάδσλ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο.
13. ην άξζξν 13 ξπζκίδνληαη δηαζχλδεζεο εθάζηεο Μνλάδαο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο κε ην λνζνθνκείν.
14. ην άξζξν 14 ξπζκίδνληαη επηζηεκνληθήο δηαζχλδεζεο ησλ Μνλάδσλ Φπζηθήο
θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο κεηαμχ ηνπο θαη κε ην Δζληθφ Κέληξν Απνθαηάζηαζεο.
15. ην άξζξν 15 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ
θαηαξγνχληαη σο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη εληάζζνληαη ζην ΔΤ σο
Μνλάδεο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο.
16. ην άξζξν 16 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πεξηνπζίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ
θαηαξγνχληαη σο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη εληάζζνληαη ζην ΔΤ σο
Μνλάδεο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο.
17. ην άξζξν 17 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην
πξνυπάξρνλ λνκηθφ θαζεζηψο ζην παξφλ.
Κεθάλαιο Γ΄
ΔΝΗΑΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ
18. ην άξζξν 18 ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νξίδεηαη ε
ηήξεζε εληαίνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ δηθαηνχρσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ
επηδνκάησλ.
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Κεθάλαιο Γ΄
ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ ζηα άπθπα 19-20.
Με ηα άξζξα 19 έσο θαη 21 ξπζκίδνληαη ζέκαηα θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ζέκαηα γηα
ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξζεθε ζην ΔΚΚΑ κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΗΚΠΑ κε ην
λ. 3895/2010 θαη κεηά ην θιείζηκν ησλ ζρνιψλ ηαπεηνπξγίαο ηνπ ΗΚΠΑ.
19. ην άξζξν 19, παξά ηελ παξάηαζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ππνβνιή
αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο λφκηκα θαηέρνληεο πξνζθπγηθά αθίλεηα
θαηά πεξίπησζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε πξνζθχγσλ, αθφκα θαη ζήκεξα εθθξεκεί ε
έθδνζε νξηζηηθψλ ηίηισλ θπξηφηεηαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ
θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξάηαζε ησλ νηθείσλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ ππνβνιή
δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε παξαρσξεηεξίσλ.
20. ην άξζξν 20 πξνβιέπεηαη ε κεηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαξγεζέληνο
ΗΚΠΑ ζε Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή Ννζνθνκεία ή Κέληξα Τγείαο πνπ είραλ
ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηαπεηνπξγείσλ, θηιηκνπνηίσλ, εξγαζηεξηψλ θαη γεληθά ησλ
ππεξεζηψλ νηθνηερλίαο κε ηαπηφρξνλε κεηάηαμε ηνπο ζε άιιν θιάδν αλάινγα κε ηα
πξνζφληα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνξξνθεζνχλ απφ ΝΠΓΓ πνπ έρνπλ αλάγθε
πξνζσπηθνχ θαη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο.
21. ην άξζξν 21 γίλνληαη θάπνηεο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ
ηελ πξφλνηα.

Κεθάλαιο Δ΄
Ρςθμίζειρ θεμάηων Νοζοκομείων Δ..Τ και Κένηπων Τγείαρ
22. ην άξζξν 22 νινθιεξψλεηαη ε ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηε δηηηή ζπκκεηνρή ηνπ
Κνηλνχ Γηνηθεηή σο Πξνέδξνπ, ηφζν ζην Δληαίν πιινγηθφ Όξγαλν Γηνίθεζεο
δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ, φζν θαη ζην πκβνχιην Γηνίθεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη
ζε θάζε Ννζνθνκείν πνπ δηαζπλδέεηαη, θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη αλαπιεξσηήο ηνπ
ζην Γ.., ζηελ πξψηε πεξίπησζε, θαη αλαπιεξσηήο ηνπ σο πξνέδξνπ Γ.. ζηε
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δεχηεξε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πιένλ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δχν
πξναλαθεξνκέλσλ νξγάλσλ.
23. ην άξζξν 23 ε πξνηεηλφκελε δηεχξπλζε ηνπ ΚΔ..ΤΠΔ έρεη ζηφρν ηνλ
πιεξέζηεξν θαη ηαρχηεξν ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ
Πεξηθεξεηψλ, ε δε ππνζηήξημε ηνπ απφ ηελ Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο ΓΤΠΔ έρεη ζαλ
ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.
24. ην άξζξν 24 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
λνζνθνκείσλ Αξεηαίεην θαη Αηγηλήηεην, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε
ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο.
25. ην άξζξν 25 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζηα πιαίζηα ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη
αλαιάβεη ε ρψξα καο γηα κεηαξξχζκηζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ηνκέα πγείαο.
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
δηαρείξηζή ηνπο, κε ηελ εηζαγσγή θαη πινπνίεζε ηζρπξφηεξσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ
ησλ δαπαλψλ, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο
πξνκήζεηεο, δηαδηθαζίεο θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
Οη δχν βαζηθνί ππιψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ν Δζσηεξηθφο
Διεγθηήο, ν νπνίνο δηελεξγεί ζηελ πξάμε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ε Δπηηξνπή
Διέγρνπ, ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ πνξεία θαη ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο.
26. ην άξζξν 26, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαπίζησζε φηη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε
θαη ιεηηνπξγία Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζηα Κέληξα Τγείαο ηεο ρψξαο, πξνηείλεηαη
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ Τπεχζπλνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο
επηζηεκνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνηείλεηαη ε
ζχζηαζε Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζε θάζε
Γ.Τ.ΠΔ., πνπ θξίλεηαη

απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε

θαηαζηάζεσλ θαη γηα ην ζπληνληζκφ, ζε επίπεδν Γ.Τ.ΠΔ., ησλ ελεξγεηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο

Τγείαο

(Κέληξα

Τγείαο,

Πνιπδχλακα

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία).
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Πεξηθεξεηαθά

Ηαηξεία,

Κεθάλαιο Σ’
Θέμαηα ιαηπών
27. Με ην άξζξν 27 επηδηψθεηαη ε επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο επηβνιήο ηεο πνηλήο
ζηνλ ηαηξφ πνπ ππέπεζε ζε παξάπησκα.
28. Με ην πξνηεηλφκελν άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 επηδηψθεηαη ε πιήξσζε ησλ θελψλ
ζέζεσλ ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο. ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ν ρξφλνο ππεξεζίαο
ζπλππνινγίδεηαη ζηελ εμέιημή ηνπο.
29. ην άξζξν 29 κε ηελ παξάγξαθν 1 πξνσζείηαη ε επέθηαζε ηεο κεληαίαο
απνδεκίσζεο ηεο Γ’ Εψλεο θαη ζηνπο εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο θιάδνπ ΔΤ πνπ
ππεξεηνχλ ζε Μ.Α.Φ., Μ.Δ.Θ., Μ.Δ.Ν.Ν. θαη Σ.Δ.Π., πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε
εθεκεξία παξέρνληαο ζηνπο ηαηξνχο έλα θίλεηξν θάιπςεο ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ
ηκεκάησλ ή κνλάδσλ. Πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε, θάησ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ
επξψ εηεζίσο. Με ηελ παξάγξαθν 2 απμάλεηαη απφ δχν ζε πέληε ρξφληα ν ρξφλνο
απαγφξεπζεο ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ
ΔΤ φζσλ δελ απνδέρνληαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ή παξαηηνχληαη πξφσξα απφ απηφλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο δηνξηζκνχ ησλ
γηαηξψλ ηνπ ΔΤ, θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα.
30. ην άξζξν 30 θαζηεξψλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παλεπηζηεκηαθψλ γηαηξψλ ζηελ
νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ, εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, δχν κέξεο ηελ
εβδνκάδα, θαηά ηηο νπνίεο δελ εθεκεξεχνπλ. Ζ δηάηαμε απηή έρεη ζθνπφ λα ηνλψζεη
ηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παλεπηζηεκηαθψλ
ηαηξψλ. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε απηή ηνπο δίλεηαη ην δηθαίσκα γηα εμσπαλεπηζηεκηαθή
δξαζηεξηφηεηα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 2530/1997, θαη εηδηθά γηα
δηαηήξεζε

ηδησηηθνχ

ηαηξείνπ

ή

εξγαζηεξίνπ

εμσηεξηθψλ

αζζελψλ.

Ωο

αληηζηάζκηζκα ζηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηαηξψλ απφ ηνπο
ηαηξνχο πνπ αλήθνπλ ζην Δ..Τ., πξνβιέπεηαη θνξνινγηθή επηβάξπλζε.
31. ην άξζξν 31 δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ηαηξφ ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ Δ.Ο.Π.Y.Τ.
λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ
ΔΤ.
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32. ην άξζξν 32 ε ξχζκηζε θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ζέκαηα
νξηζκνχ ππεπζχλσλ ζηα ηκήκαηα ή ηηο κνλάδεο ή εξγαζηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ
θαηαξγνχληαη ή ζπλελψλνληαη, θαζψο θαη ζηα θαξκαθεία ησλ λνζνθνκείσλ.
Κεθάλαιο Ε’
Θέμαηα θοπέων παποσήρ ςγείαρ
33. ην άξζξν 33 θαζηεξψλνληαη νη Ηδησηηθέο Μνλάδεο Ζκεξήζηαο Ννζειείαο ζην
πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν παξνρήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηεζλψο θαη ηεο αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ δνκψλ λνζειείαο.
θνπφο είλαη ε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ, ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο
πεξίζαιςεο, ηφζν γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, φζν θαη γηα ηνπο ηδηψηεο, ε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο απνθπγήο έθζεζεο ζηνλ
θίλδπλν ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο
ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ζα θαζνξηζηνχλ νη
φξνη θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ
Ζκεξήζηαο Ννζειείαο. Με θνηλή απφθαζε ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ ζα
πξνβιεθζεί ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ε
θνζηνιφγεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ.
34. ην άξζξν 34 ζεζπίδνληαη θξηηήξηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερφκελσλ απφ ηδησηηθά Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα ππεξεζηψλ. θνπφο είλαη ε
δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ Γηαγλσζηηθψλ
Δξγαζηεξίσλ, δεδνκέλνπ φηη ην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 84/2001
Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Διέγρνπ Πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Η.Δ.Δ.Π.Τ.Τ.)
δελ πθίζηαηαη.
35. ην άξζξν 35 επηδηψθεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ πιαηζίνπ απνλνκήο άδεηαο
άζθεζεο ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηίηινπ εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη
ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηαηξείσλ, νδνληηαηξείσλ θαη ινηπψλ
κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Αξκφδηα αξρή νξίδνληαη ν νηθείνη ηαηξηθνί
θαη νδνληηαηξηθνί ζχιινγνη, φπσο ηζρχεη θαη γηα άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο
ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Κεθάλαιο Ζ’
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Γιαηάξειρ για ηο θάπμακο και ηα θαπμακεία
36. ην άξζξν 36, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θαξκαθείν απνηειεί παξάγνληα
πξνζηαζίαο ηεο δεκνζίαο πγείαο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ,
αιιά θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ θαξκαθείσλ επηρεηξείηαη ε νξζνινγηθφηεξε δηαζπνξά
ηνπο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Απηφ επηδηψθεηαη κε ηελ ζέζπηζε ειάρηζησλ
απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ θαξκαθείσλ.
37. ην άξζξν 37 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δεπηεξνβάζκηνπ Αλσηάηνπ Φαξκαθεπηηθνχ πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
Κεθάλαιο Θ’
Λοιπέρ διαηάξειρ
38. Σν επέιηθην θαζεζηψο, θαη ην κηθξφ δηνηθεηηθφ θφζηνο αλάζεζεο θαη πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ ηεο ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ., κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο κε θαη’
απνθνπή ηίκεκα γηα πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
ηαηξηθνχ – μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ, δειαδή, «κε ην θιεηδί», θαη θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ ηεο
ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ., ζπλεπάγνληαη πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ, φπσο, ζπληφκεπζε
ρξφλνπ, κεησκέλεο ακνηβέο κειεηψλ εθαξκνγήο, κεησκέλν δηνηθεηηθφ θφζηνο
επίβιεςεο, απινπζηεχζεηο δηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεσλ, θιπ., ζηνηρεία πνπ
απηαπφδεηθηα ζπκβάιινπλ ζηελ εζληθή επηδίσμε πεξηζηνιήο θάζε δαπάλεο πξνο
φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Σν θαζεζηψο απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δθπφλεζεο
Μειεηψλ, Δθηέιεζεο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Δξγαζηψλ ηεο ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ. (ΚΤΑ
Γ17γ/05/108/ΦΝ439 ΦΔΚ1043Β΄/07.07.2010), ακθηζβεηήζεθε νςηγελψο απφ ην
Διεγθηηθφ πλέδξην ζε δχν δηαδνρηθέο απνθάζεηο ηνπ. Σπρφλ κε δηαηήξεζε ηνπ σο
άλσ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηφζν ηα ήδε δεκνπξαηνχκελα έξγα
θαηά ην πξνζπκβαηηθφ έιεγρν φζν θαη ηελ εληαμηαθή πνξεία ζην ΔΠΑ ηνπ ζπλφινπ
ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδνκέο πγείαο ηεο ρψξαο καο, αθνχ απηά έρνπλ
πξνσζεζεί κε βάζε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ ηεο ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ. θαη ζα πξέπεη λα
επαλαζρεδηαζζνχλ απφ ηελ αξρή, ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα ζχληαμεο
κειεηψλ, ρσξίο ρξεκαηηθνχο πφξνπο γηα ηελ αλάζεζε απηψλ θαη ρσξίο επαξθέο
πξνζσπηθφ, γηα λα εθπνλεζνχλ εζσηεξηθά απφ ηελ Τπεξεζία απηή.
Ζ δηαηήξεζε ηνπ εμαηξεηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηε ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ., σο
εμαηξνπκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, θαηά
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ζπλέπεηα, θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
39. ην άξζξν 39 ζηελ παξάγξαθν 1 θαη 2 ζπγθξνηείηαη έλα επηπιένλ Σκήκα ζηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. κε αληηθείκελν ηελ
αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο θαη ηηο
θιηληθέο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ λενζχζηαηνπ Σκήκαηνο Πξνζηαζίαο
Πξνζθχγσλ θαη Αηηνχλησλ Άζπιν, δεδνκέλνπ φηη αθνξά ζηε ζχζηαζε ζέζεο
Πξντζηακέλνπ

πνπ

είρε

παξαιεθζεί

ζηελ

πξνεγνχκελε

ξχζκηζε.

40. ην άξζξν 40 ζχκθσλα κε ηνλ λ. 1964/1991 κε ηνλ νπνίν θπξψλεηαη ε χκβαζε
κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα
Παπαγεσξγίνπ» πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ην Γεκφζην ην
χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε φηη δελ κπνξεί λα
ππνιείπεηαη ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην λνζνθνκείν.
χκθσλα κε ηνλ Ν. 2618/1998 κε ηνλ νπνίν θπξψλεηαη ε ηξνπνπνηεηηθή χκβαζε
κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα
Παπαγεσξγίνπ» νξίδεηαη φηη κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ξπζκίδνληαη
νη ζπλνιηθέο ακνηβέο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη’ αλαινγία πξνο ηηο ακνηβέο
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Δ..Τ. Έρνληαο ππφςε
ηα αλσηέξσ θξίλεηαη ζθφπηκε ε χπαξμε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε
ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα λνζνθνκεία πνπ ππάγνληαη ζην Δ..Τ.
41. ην άξζξν 41 νξίδνληαη νη ηειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
42. ην άξζξν 42 νξίδνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο.
43. ην άξζξν 43 νξίδεηαη λα εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα
πγεηνλνκηθή επηηξνπή φιεο νη θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη
επηδνκάησλ αλαπεξίαο γηα νπνηαδήπνηε πάζεζε απηά ρνξεγνχληαη.
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ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Υ. ΚΑΣΑΝΗΓΖ

Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ,

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ

Α. ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ

Α. ΛΟΒΔΡΓΟ

ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ
ΓΗΚΣΤΩΝ

Η. ΡΑΓΚΟΤΖ
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