ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ
«Αλαζπγθξόηεζε Φνξέωλ Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο,
Αλαδηάξζξωζε Δ..Τ θαη άιιεο Γηαηάμεηο»
Κεθάιαην Α΄
ANAΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
Άξζξν 1
Μνλάδεο Κνηλωληθήο Φξνληίδαο
Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3106/2003 (30 Α΄),

φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«2. Οη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, έρνπλ δηθφ ηνπο
πξνυπνινγηζκφ, πξσηφθνιιν, ζθξαγίδα, αξρείν θαη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ
θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο. Δηδηθφηεξα απνηεινχλ Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, νη νπνίεο
ππάγνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, νη
αθφινπζεο:
Α) ηελ 1ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο:
Η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Παηδφπνιε "ΑΓΗΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ" κε έδξα ην Γήκν Νέαο κχξλεο Αηηηθήο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λδ 572/1970 (125 Α') ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη
ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ε Παηδφπνιε "ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ" Καιακαθίνπ
Αηηηθήο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λδ 572/1970
(125Α') θαη ε νπνία θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αλαηνιηθήο Αζήλαο» κε έδξα ην Γήκν Διιεληθνχ, ην νπνίν
πξνήιζε απφ ζπλέλσζε ηνπ Α' Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αζελψλ θαη ηνπ
Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Μειηζζίσλ, ηα νπνία απνηεινχλ εληαία κνλάδα,
πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ: 1152/1981 (283 Α'),
28/1985 (10 Α'), 339/1985 (118 Α'), 516/1985 (188 Α'), 254/1998 (189 Α') θαη ηεο
Τ.Α. Π4/3905/3.8.1993 (606 Β'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο
παξάξηεκά ηνπ: α) ν «Κνηλσληθφο Ξελψλαο Καξέα», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
1

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 28/1985 (10 Α') θαη ηνπ πδ 521/1985 (189 Α'), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα θαη ν νπνίνο θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Β) ηε 2ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ:
Η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο "Ζ Θενκήησξ"» κε έδξα ην Γήκν Αγηάζνπ Λέζβνπ, πνπ
ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 629/1972 (179 Α') θαη ηνπ
πδ 253/1973 (215 Α').
ΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
Ρφδνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ: 14/1986 (6 Α')
θαη 254/1996 (190 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηά
ηνπ: α) ην «Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Παηδηψλ» Ρφδνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ λ. 2851/1922 (114 Α'), ηνπ λδ 4525/1966 (141
Α'), ηνπ πδ 281/1981 (78 Α') θαη ηνπ πδ 303/1989 (139 Α') θαη β) ν «Οίθνο Δπγεξίαο
Γσδεθαλήζνπ "Υαξαιάκπεην Γεξνθνκείν"», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 456/1972 (135 Α') θαη ηα νπνία θαηαξγνχληαη σο λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ΗΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Παηδηθήο Μέξηκλαο Θειέσλ Ρφδνπ» κε έδξα ην δήκν Ρφδνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ β.δ. 273/1973 (81 Α').
ΗV) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ Βνχιαο» (Κ.Α.Α.Π.Β.), κε έδξα ην Γήκν
Βνχιαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο: Τ.Α.
110838/1952 (178 Β') θαη ηνπ βδ 170/1960 (40 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη
ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Παηδηψλ
Αζελψλ», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ.: 120/1985
(36 Α'), 483/1988 (217 Α'), 41/2000 (40 Α') θαη 156/2009 (198 Α΄) θαη ην νπνίν
θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
V) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πξνζηαζίαο Παηδηψλ "Μηραιήλεην"» κε έδξα ην δήκν Πεηξαηά, πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 660/1962 (179 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη
θαη ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Παηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Κέληξν Πεηξαηά»,
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πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 263/1989 (124 Α') θαη
ην νπνίν θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
VI) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ Γπηηθήο Αζήλαο» κε έδξα ην Γήκν Αγίαο Βαξβάξαο, πνπ
πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ηνπ Β' Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αζελψλ, ηνπ
Γ΄ Θεξαπεπηεξίνπ Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αζελψλ θαη ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο
Απνθαηάζηαζεο Υαλζεληθψλ, ηα νπνία απνηεινχλ εληαία Μνλάδα, πνπ ζπζηήζεθε
θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1137/1981(60 Α') θαη ησλ πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ: 27/1985 (10 Α'), 385/1990 (152 Α'), 254/1998 (189 Α΄) θαη 294/1998
(212 Α').
VII) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Βξεθψλ "Ζ ΜΖΣΔΡΑ"», κε έδξα ην Γήκν Ίιηνλ Αηηηθήο, πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 830/1980 (206 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη
θαη ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Αλαξξσηήξην Πεληέιεο», πνπ ζπζηήζεθε
θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 170/1960 (40 Α') θαη ην νπνίν
θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Γ) ηελ 3ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο:
Η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Απνθαηάζηαζεο θαη Κνηλσληθήο ηήξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» κε
έδξα ην Γήκν Καζηνξηάο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ
πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ: 311/1985 (114 Α') θαη 257/1996 (190 Α').
ΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο "Ο Άγηνο Παληειεήκσλ"» κε έδξα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο,
πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4162/1961 (73 Α'), ηνπ
βδ 318/1963 (83 Α') θαη ηνπ πδ 254/1973 (215 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη
ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ν «Οίθνο Δπγεξίαο - Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ
Παζήζεσλ Κηιθίο», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ:
324/1983 (116 Α') θαη 281/1985 (105 Α') θαη ν νπνίνο θαηαξγείηαη σο λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ΗΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Παηδφπνιε
"ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ"» κε έδξα ην Γήκν Φιψξηλαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λδ 572/1970 (125 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο
παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Αξξέλσλ Φιψξηλαο», πνπ
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ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ/9.3.1923 (68 Α') θαη ηνπ ΒΓ
273/1973 (81 Α') θαη ην νπνίν θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Γ) ηελ 4ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο:
Η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο εξξψλ» κε έδξα ην δήκν εξξψλ, πνπ
ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ:
515/1979 (158 Α') θαη 267/1991 (100 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο
παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Κέληξν Πεξίζαιςεο Παηδηψλ ηδεξνθάζηξνπ εξξψλ», πνπ
ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 162/1978 (34 Α') θαη ην
νπνίν θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πεξίζαιςεο Παηδηψλ "Ο Άγηνο Γεκήηξηνο"» κε έδξα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο, πνπ
ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 287/1973 (85 Α') φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο
παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Ηλζηηηνχην Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο» κε έδξα ην δήκν
Θεζζαινλίθεο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23
ηνπ λ. 3402/2005 (258 Α') θαη ην νπνίν θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ.
ΗΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Παηδηθήο Μέξηκλαο Αξξέλσλ "Παπάθεην"» κε έδξα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο, πνπ
ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 273/1973 (81 Α').
ΗV) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην δήκν Γξάκαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ: 443/1980 (117 Α'), 107/1984
(38 Α'), 519/1988 (234 Α') θαη 149/1989 (71 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη
ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ» Καβάιαο,
πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 381/1990 (151 Α') θαη
ην νπνίν θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
V) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ Παίδσλ» κε έδξα ην Γήκν Κνκνηελήο, πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ πδ: 276/1973 (225 Α'), 783/1979 (230 Α') θαη 279/1985 (104
Α').
VI) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Παηδηθήο Μέξηκλαο Αξξέλσλ» κε έδξα ην Γήκν Γξάκαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη
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ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λδ/12.6.1926 (201 Α') θαη ηνπ βδ 273/1973 (81
Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ε «Παηδφπνιε
"ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ"

Καβάιαο», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ λδ 572/1970 (125 Α') θαη ε νπνία θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Δ) ηελ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο:
Η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην Γήκν Γνκνθνχ Φζηψηηδαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 509/1985 (185 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη
θαη ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Αξξέλσλ»
Λακίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 273/1973 (81
Α') θαη ην νπνίν θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία « Κέληξν ηήξημεο
Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» κε έδξα ην δήκν Άκθηζζαο, πνπ ζπζηήζεθε δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2646/1998 (236
Α΄) θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3730/2008 (262 Α΄) θαη ηεο θνηλήο
απφθαζεο

κε

αξηζκφ

Π3α/Φ.ΘΔΜ./ΓΠ153742/14-2-2011

ησλ

Τπνπξγψλ

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (311 Β΄).
ΗΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία « ην 'Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Δπξπηαλίαο» κε έδξα ην δήκν Καξπελεζίνπ, πνπ ζπζηήζεθε
θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 252/1990 (103 Α').
IV) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ Δχβνηαο» κε έδξα ην Γήκν Υαιθηδέσλ Δχβνηαο, πνπ ζπζηήζεθε
θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ 77/1983 (34 Α') θαη 371/ 1984 (129 Α').
V) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πεξίζαιςεο Παηδηψλ» κε έδξα ην Γήκν Καξδίηζαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο κε αξηζκφ Γ2/17385/1930 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ζην νπνίν
ζπγρσλεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ
Παζήζεσλ» Σξηθάισλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ:
782/1979 (ΦΔΚ 230 Α'), 337/1985 (118 Α') θαη 42/2000 (40 Α') θαη ην νπνία
θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
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VI) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ "Ο Αξηζηεχο"» κε έδξα ην Γήκν Λάξηζαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ: 548/1980 (145 Α'), 336/1985 (118 Α') θαη
129/2002 (106 Α') ζην νπνίν ζπγρσλεχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηά ηνπ:
α) ην «Κέληξν Πξνζηαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο "Ο Αξηζηεχο"», πνπ ζπζηήζεθε
θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ: 989/1980 (247 Α') θαη 489/1988 (221
Α') θαη β) ην «Κέληξν ηήξημεο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ» Μαγλεζίαο, πνπ ζπζηήζεθε
θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998
(236 Α') θαη ηα νπνία θαηαξγνχληαη σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Σ) ηελ 6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ θαη
Γπηηθήο Διιάδαο:
Η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πεξίζαιςεο Παηδηψλ» κε έδξα ην Γήκν Λεραηλψλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 332/1987 (153 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη
ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ην «'Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Πχξγνπ "Αγηνο
Υαξάιακπνο"», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ
384/1990 (152 Α') θαη ην νπνίν θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Φπζηθήο Απνθαηάζηαζεο "Κιενκέλνπο Οηθνλφκνπ Ηαηξνχ"» κε έδξα
ην Αίγην, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ: 280/1984
(106 Α') θαη 259/1996 (190 Α').
ΗΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «"θαγηνπνχιεην"
Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Αξξέλσλ» κε έδξα ην δήκν Παηξψλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 273/1973 (81 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχνληαη
θαη ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηά ηνπ: α) ην «Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Θειέσλ»
Παηξψλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 273/1973 (81
Α') θαη β) ε «Μνλάδα παζηηθψλ Παηδηψλ» Παηξψλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 162/1978 (34 Α') θαη ηα νπνία θαηαξγνχληαη σο
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
IV) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο
Γεκφζηαο Αληίιεςεο» κε έδξα ην Γήκν Εαθχλζνπ (ΟΓΑΕ), πνπ ζπζηήζεθε θαη
ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ: 105/1973 (178 Α'), 279/1984 (106 Α'),
382/1990 (151 Α') θαη 140/ 1997 (125 Α').
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V) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «'Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο "Ο Νενκάξηπο Γεψξγηνο"» κε έδξα ην Γήκν Ησαλλίλσλ, πνπ
ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 378/1990 (149 Α') ζην
νπνίν ζπγρσλεχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηά ηνπ: α) ην «Κέληξν Παηδηθήο
Μέξηκλαο Θειέσλ» Ησαλλίλσλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ β.δ./29.11.1922 (257 Α') θαη βδ 273/1973 (81 Α'), β) ην «Κέληξν
Παηδηθήο Μέξηκλαο Αξξέλσλ» Κφληηζαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ βδ 273/1973 (81 Α') θαη γ) ην «Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο
Πσγσληαλήο» Ησαλλίλσλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
βδ 273/1973 (81 Α') θαη ηα νπνία θαηαξγνχληαη σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ.
VI) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην δήκν Ζγνπκελίηζαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 357/1994 (190 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχνληαη θαη
ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηά ηνπ: α) ην «'Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο» Φηιηαηψλ
Θεζπξσηίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 1/1984
(519 Α') θαη β) ην «Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Αξξέλσλ» Φηιηαηψλ Θεζπξσηίαο,
πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 273/1973 (81 Α') θαη ηα
νπνία θαηαξγνχληαη σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Ε) ηελ 7ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο:
Η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξφλησλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην Γήκν Λαζηζίνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 393/1966 (101 Α'), ηνπ πδ 340/1985 (118 Α') θαη ηνπ
πδ 330/1996 (222 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α)
ε «Παηδφπνιε Νεάπνιεο Λαζηζίνπ Κξήηεο», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λδ 572/1970 (125 Α') θαη ε νπνία θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Παηδηθφ
Αλαπηπμηαθφ Κέληξν» κε έδξα ην δήκν Ζξαθιείνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 263/1989 (124 Α'), ζην νπνίν ζπγρσλεχνληαη θαη
ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηά ηνπ: α) ην «Κέληξν Πεξίζαιςεο Παηδηψλ Πφκπηαο
Ζξαθιείνπ», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 469/1985
(168 Α') θαη β) ην «Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Θειέσλ Ζξαθιείνπ», πνπ ζπζηήζεθε
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θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βδ 273/1973 (81 Α') θαη ηα νπνία
θαηαξγνχληαη σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.
ΗΗΗ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξφλησλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην Γήκν Υαλίσλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 579/1977 (191 Α') θαη πδ 13/1986 (6 Α'), ζην νπνίν
ζπγρσλεχεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο παξάξηεκά ηνπ: α) ην «Κέληξν Απνθαηάζηαζεο
Παηδηψλ θαη Νέσλ Κξήηεο», πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ λ. 2851/1922 (114 Α'), ηνπ λδ 15/1922 (275 Α'), ηνπ βδ 273/1973 (81 Α'), ηνπ βδ
314/1973 (93 Α'), ηνπ πδ 267/1991 (100 Α') θαη ηνπ πδ 294/1999 (265 Α') θαη ην
νπνίν θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.
IV) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «'Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο» κε έδξα ην δήκν Ρεζχκλνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ 102/1973 (158 Α').
Ζ Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ππάγεηαη ζηελ Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα
ζηελ νπνία επξίζθεηαη ε έδξα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ αθφκα θαη αλ
ηα παξαξηήκαηά ηεο επξίζθνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιιεο Τ.ΠΔ.
Άξζξν 2
Όξγαλα Γηνίθεζεο ηωλ Μνλάδωλ Κνηλωληθήο Φξνληίδαο
1. H παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3329/2005 (81 Α΄), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«2. Οη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζηηο νπνίεο ζπληζηάηαη ζέζε Γηνηθεηή
είλαη νη θάησζη:
α) ηελ 1ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
αα) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ Αλαηνιηθήο Αζήλαο» κε έδξα ην Γήκν Διιεληθνχ.
ββ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Παηδφπνιε
"ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" κε έδξα ηε Νέα κχξλε Αηηηθήο
β) ηελ 2ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ
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βα) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ Γπηηθήο Αζήλαο» κε έδξα ην Γήκν Αγίαο Βαξβάξαο,
ββ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ Βνχιαο» (Κ.Α.Α.Π.Β.), κε έδξα ην Γήκν
Βνχιαο
βγ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πξνζηαζίαο Παηδηψλ «Μηραιήλεην» κε έδξα ην Γήκν Πεηξαηά
βδ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Βξεθψλ
"Ζ ΜΖΣΔΡΑ"», κε έδξα ην Γήκν Ίιηνλ Αηηηθήο
βε) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο "Ζ Θενκήησξ"» κε έδξα ην Γήκν Αγηάζνπ Λέζβνπ,
βζη) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
Ρφδνπ
γ) ηελ 3ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο
γα) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο- Απνθαηάζηαζεο θαη Κνηλσληθήο ηήξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» κε
έδξα ην Γήκν Καζηνξηάο,
γβ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Παηδφπνιε
"ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ"» κε έδξα ην Γήκν Φιψξηλαο,
γδ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο "Ο Άγηνο Παληειεήκσλ"» κε έδξα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο,
δ) ηελ 4ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
δα) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» εξξψλ.
δβ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πεξίζαιςεο Παηδηψλ "Ο Άγηνο Γεκήηξηνο"» κε έδξα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο,
δγ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ» Γξάκαο
δδ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Παηδηθήο
Μέξηκλαο Αξξέλσλ» κε έδξα ην Γήκν Γξάκαο
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δε) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ Παίδσλ» κε έδξα ην Γήκν Κνκνηελήο,
ε) ηελ 5ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
εα) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην Γήκν Γνκνθνχ Φζηψηηδαο.
εβ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην Γήκν Υαιθηδέσλ Δχβνηαο,
εγ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πεξίζαιςεο Παηδηψλ» κε έδξα ην Γήκν Καξδίηζαο
εδ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ "Ο Αξηζηεχο"» κε έδξα ην Γήκν Λάξηζαο,
ζη) ηελ 6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ
θαη Γπηηθήο Διιάδαο
ζηα) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πεξίζαιςεο Παηδηψλ» κε έδξα ην Γήκν Λεραηλψλ
ζηβ)

Σν

λνκηθφ

πξφζσπν

δεκνζίνπ

δηθαίνπ

κε

ηελ

επσλπκία

«θηαγηνπνχιεην» Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Αξξέλσλ Παηξψλ» κε έδξα ην Γήκν
Πάηξαο
ζηγ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «'Ίδξπκα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο "Ο Νενκάξηπο Γεψξγηνο"» κε έδξα ην Γήκν Ησαλλίλσλ,
ζηδ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξνλίσλ Παζήζεσλ» Ζγνπκελίηζαο
δ) ηελ 6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο
δα) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξφλησλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην Γήκν Λαζηζίνπ
δβ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην
Υξφλησλ Παζήζεσλ» κε έδξα ην Γήκν Υαλίσλ
δγ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Παηδηθφ
Αλαπηπμηαθφ Κέληξν» Ζξαθιείνπ
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3. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3329/2005 (81
Α΄), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο επηηξέπεηαη ε πξφσξε
ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Γηνηθεηψλ ή Πξνέδξσλ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο
αδεκίσο γηα ην Γεκφζην ρσξίο λα απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία, πιελ ηεο
πεξίπησζεο πνπ ε πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο αλάγεηαη ζε ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο πνπ
αθνξνχλ ηνπο ελ ιφγσ Γηνηθεηέο ή Πξνέδξνπο. Με ίδηα απφθαζε επηηξέπεηαη ε
απφζπαζε ησλ Γηνηθεηψλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κέρξη ηξείο κήλεο ζε
άιιε Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο νπνηαζδήπνηε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο.»
3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3329/2005 (81 Α΄), φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, πξνζηίζεηαη πεξίπησζε 29 σο αθνινχζσο: «29.
Να αλαζέηεη θαζήθνληα ζην πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη λα
ηνπνζεηεί ην πξνζσπηθφ απηφ αλά δηεχζπλζε, ηκήκα ή ζην παξάξηεκα ηεο Μνλάδαο
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.»
4. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο 19 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ
λ.3329/2005 (81 Α΄), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, πξνζηίζεηαη εδάθην
σο αθνινχζσο. «πγθξνηεί επηηξνπή ππφ ηνλ ππνδηνηθεηή ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο
Μνλάδαο

Κνηλσληθήο

Φξνληίδαο

κε

ζθνπφ

ηελ

επίιπζε

θαη

πξνψζεζε

επηρεηξεζηαθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ ηνπ παξαξηήκαηνο.»
5. ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. λ.3329/2005 (Α΄81), κεηά ηελ
θξάζε « θαη ησλ Πξνέδξσλ» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη Γηνηθεηψλ»
Άξζξν 3
Γηνίθεζε Παξαξηεκάηωλ Μνλάδωλ Κνηλωληθήο Φξνληίδαο
Μεηά ην άξζξν 15 ηνπ λ.3329/2005 (Α΄81) πξνζηίζεηαη άξζξν 15Α σο
αθνινχζσο:
«Άξζξν 15Α
1. ε θάζε Παξάξηεκα Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζπληζηάηαη κία ζέζε
Τπνδηνηθεηή. Ο Τπνδηνηθεηήο είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, νξίδεηαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε δηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί
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λα αλαλεψλεηαη. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη απνδνρέο ησλ Τπνδηνηθεηψλ ησλ
Παξαξηεκάησλ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
2. Ο Τπνδηνηθεηήο ηνπ Παξαξηήκαηνο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζα
πξέπεη λα πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δνθηκαζκέλε ηθαλφηεηα ζε ζέκαηα
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, ζπλεθηηκσκέλσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο
επηζηεκνληθήο

εμεηδίθεπζεο

ζε

ζέκαηα

ζηξαηεγηθνχ

ζρεδηαζκνχ

θαη

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο αλάινγεο εκπεηξίαο.
3. ε ζέζε ππνδηνηθεηή επηηξέπεηαη λα δηνξίδνληαη θαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί ή
ππάιιεινη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη Ν.Π.Γ.Γ. ή ζηειέρε νξγαληζκψλ ή ηξαπεδψλ ή
άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη κέιε ΓΔΠ A.E.I, θαη Δθπαηδεπηηθνχ
Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ησλ Σ.Δ.Η., εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 18
ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α'), ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2194/1994
(ΦΔΚ34Α') θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ γ. 2198/1994 (ΦΔΚ 43 Α'), φπσο θάζε θνξά
ηζρχνπλ, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2530/1997 (ΦΔΚ 218 Α'),
πξνθεηκέλνπ πεξί κειψλ ΓΔΠ ησλ A.E.I, ή ΔΠ ησλ T.E.I, κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Πξνυπφζεζε, γηα λα επηιεγνχλ νη αλσηέξσ ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη, απνηειεί ε
έγθξηζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππεξεηνχλ, ε νπνία ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη, εάλ ν
θνξέαο δελ απαληήζεη αξλεηηθά, εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ πξσηνθφιιεζε ηνπ
εγγξάθνπ εξσηήκαηνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
4. Μεηά ηε ιήμε ή ηε δηαθνπή ηεο ζεηείαο ηνπο, νη ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επαλέξρνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπο θαη ν
αληίζηνηρνο ρξφλνο ηεο ζεηείαο ηνπο ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθή ππεξεζία ζε ζέζε
πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ή δηεχζπλζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ γηα πξναγσγή, θαηά
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
5. Ο Τπνδηνηθεηήο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο
έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) Έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
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β) Τπνβάιιεη πξνηάζεηο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδα,
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γηνηθεηή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα θαη γηα ηα θάησζη ζέκαηα:
I) γηα ην εηήζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο,
II) γηα ηε δεκηνπξγία, κείσζε ή ζπγρψλεπζε κνλάδσλ ή ηκεκάησλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
III) γηα ηελ αλέγεξζε, επέθηαζε, αλαδηάηαμε θαη αλαθαηαλνκή ησλ θηηξηαθψλ
θαη ινηπψλ ππνδνκψλ ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
IV) γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο.
V) γηα ην ζπλνιηθφ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη γηα ηηο αλάγθεο ζε
επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ.
VI) γηα ην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Μνλάδαο
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
VII) γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε έξγσλ,
πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ
αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ.
Άξζξν 4
Λεηηνπξγηθή θαη επηζηεκνληθή δηαζύλδεζε Μνλάδωλ Κνηλωληθήο Φξνληίδαο
Μεηά ην άξζξν 17 ηνπ λ.3329/2005 πξνζηίζεηαη άξζξν 17Α σο
αθνινχζσο:«Άξζξν 17Α
1.Μεηαμχ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ, δεκηνπξγείηαη
ιεηηνπξγηθή θαη επηζηεκνληθή δηαζχλδεζή.
2.Οη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο
αλαδνρήο θαη πηνζεζίαο ππνρξενχληαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, πξνζηαηεχνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ
αλειίθσλ θαη ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ή ζεηψλ νηθνγελεηψλ θαη ηεξψληαο ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
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3.Με θνηλέο απνθάζεηο κεηαμχ ησλ Γηνηθεηψλ ή Πξνέδξσλ ησλ αλσηέξσ
θνξέσλ επηδηψθεηαη ν ζπληνληζκφο δξάζεο, ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ε
απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε ζε θνηλνχο ή αιιεινζπκπιεξσκέλνπο ηνκείο
αξκνδηνηήησλ, ηα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, δηαδηθαζία
παξαθνινχζεζεο, ε θάιπςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ελφο θνξέα κε
πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε άιινλ θνξέα γηα πεξηνξηζκέλεο ψξεο αλά εκέξα ή
εκέξεο αλά εβδνκάδα ή αλά κήλα θαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ησλ δηαζπλδεφκελσλ θνξέσλ.»
Άξζξν 5
Οξγαληζκνί Λεηηνπξγίαο Μνλάδωλ Κνηλωληθήο Φξνληίδαο
Σν άξζξν 18 ηνπ λ. 3329/2005 (81 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 18
1. Όιεο νη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηνπο. Ζ έθδνζε ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκψλ
γίλεηαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Μνλάδαο
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη έγθξηζή ηεο απφ ην Γηνηθεηή ηεο Τγεηνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ππάγεηαη.
2. Με ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο νξίδνληαη, ηδίσο,
ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο, ηα
πξνζφληα ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ Γηεχζπλζεο, ππεξεζηψλ θαη
ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη παξαξηεκάησλ, ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ν
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, νη πφξνη, ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ, ε
δηαβάζκηζή θαη θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, λα ζπληζηψληαη λέεο ζέζεηο εθφζνλ
δηεπξχλνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, λα κεηαηξέπνληαη θαηά θιάδν θαη θαηεγνξία
ζέζεηο, λα θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη αξκνδηφηεηεο
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζέκα.
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3. Με ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα ηδξχνληαη
λέα παξαξηήκαηα ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, νη ζέζεηο θαη ηα
πξνζφληα πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ, λα ζπγρσλεχνληαη ή λα θαηαξγνχληαη νιηθψο
ή κεξηθψο παξαξηήκαηα Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα
πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα.»
Άξζξν 6
Ρύζκηζε ζεκάηωλ πξνζωπηθνύ
1. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη
κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο ζηελ αληίζηνηρε Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Οη
κφληκνη ππάιιεινη ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ θαηέρνπλ νξγαληθέο
ζέζεηο δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ θαηά θιάδν, θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα
θαηά ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ, κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο κε ηηο νξγαληθέο
ζέζεηο ηνπο ζηελ αληίζηνηρε Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
2. Σν πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο δηαηεξεί ηηο ζέζεηο ηνπ,
νη νπνίεο κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο σο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ζηελ αληίζηνηρε
Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
3. Γηα ηελ θαηά ηα πξνεγνχκελα απηνδίθαηε κεηαθνξά νξγαληθψλ ή
πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, εθδίδεηαη γηα θάζε Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
4. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, πνπ έρεη δηαλπζεί ζην
θνξέα απφ ηνλ νπνίν απηφο πξνέξρεηαη, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπ
εμέιημε θαη ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα φια ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο
ηνπ θαηάζηαζεο.
5. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζα αλαηεζνχλ ζην πξνζσπηθφ
απηφ αξκνδηφηεηεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
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Άξζξν 7
Πεξηνπζία Μνλάδωλ Κνηλωληθήο Φξνληίδαο
Ζ θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη σο απηνηειή λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα Μνλάδσλ Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο
ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα,
ζηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρσλεχνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, νη νπνίνη έρνπλ ζην εμήο ηελ
απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαξγνχκελσλ
θνξέσλ, αιιά θαη ηελ επζχλε γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ηνπο.
Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ
θνξέα ζηνλ νπνίν ζπγρσλεχνληαη νη θαηαξγνχκελνη θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππνρξενχηαη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη
αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα θαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη
δηαρείξηζή ηνπ. Ζ έθζεζε απνγξαθήο, πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα, θαζψο θαη ηα ινηπά
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί ησλ αθηλήησλ, θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία βηβιία
ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ή άιισλ αξκφδησλ αξρψλ.
Άξζξν 8
Καηάξγεζε λνκηθώλ πξνζώπωλ
1. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη ην λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Καξδίηζαο»
ην νπνίν ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πδ. 291/1984 (108
Α’).
2. Ζ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ πεξηέξρεηαη
απηνδηθαίσο ζηελ Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πεξίζαιςεο Παηδηψλ» κε έδξα ην Γήκν Καξδίηζαο, ε νπνία θαη δηαζέηεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θαηαξγνχκελνπ θνξέα, γηα ηα νπνία ππάξρεη δέζκεπζε απφ
ηηο πεξί θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ δηαηάμεηο, εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά
γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αθηεξψζεθαλ θαη κε ηνπο φξνπο πνπ ηέζεθαλ κε ηηο
πξάμεηο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. Οη νξγαληθέο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
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παξαπάλσ δηάηαμε, φπσο απηέο ηζρχνπλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηαξγνχκελνπ θνξέα
κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο ζηελ Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Γηα ηελ απηνδίθαηε
κεηαθνξά εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Άξζξν 9
Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
1. Ζκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο
είλαη ε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Ζ ζεηεία ησλ ππεξεηνχλησλ Γηνηθεηψλ ή Πξνέδξσλ θαη κειψλ ησλ
Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ θαηαξγήζεθαλ
κε ηε ζπγρψλεπζή ηνπο θαη πιένλ ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα Μνλάδσλ
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ιήγεη απηνδίθαηα κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ
αδεκίσο γηα ην Γεκφζην.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
δηνξίδνληαη Γηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, Πξφεδξνη θαη κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Ζ ζεηεία ησλ
ππεξεηνχλησλ, θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ απηνχ Γηνηθεηψλ, Πξνέδξσλ,
Αληηπξνέδξσλ θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο ιήγεη απηνδίθαηα θαη αδεκίσο γηα ην Γεκφζην ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
ηεο απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
4. Μέρξη ηελ θαηάξηηζε λένπ Οξγαληζκνχ νη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο
δηαηεξνχλ ηνλ Οξγαληζκφ πνπ έρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηφλ θαζψο θαη
νη Οξγαληζκνί ησλ παξαξηεκάησλ δηαηεξνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηνχο
εθηφο ησλ δηαηάμεσλ πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο.
5. Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν κελψλ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηνπο
ππνρξενχληαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κεηά
απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο λα ππνβάιινπλ ζην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνλ Οξγαληζκφ θάζε Μνλάδαο
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο

17

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη ηα πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα θαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ πνπ ξχζκηδε ηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο.
6. Απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο, πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο πνπ πθίζηαληαη θαη
ηακεηαθά ππφινηπα θαηά ηελ θαηάξγεζε ησλ πην πάλσ θνξέσλ κεηαθέξνληαη ζηηο
Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζηηο νπνίεο ζπγρσλεχζεθαλ. Δθθξεκείο δίθεο
ζπλερίδνληαη απφ ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρσλεχηεθαλ ηα θαηαξγνχκελα
λνκηθά πξφζσπα.
7. Οη πξνυπνινγηζκνί ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ησλ Μνλάδσλ
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα,
απνηεινχλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζηελ νπνία
ζπγρσλεχζεθαλ θαη εθηεινχληαη κε επζχλε ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο απηήο.
8. Ζ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ηε ζπγρψλεπζή ηνπο, θαζψο θαη νη επηρνξεγήζεηο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη ζε βάξνο ησλ
Κσδηθψλ Αξηζκψλ Δμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
9. Σα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο
εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί ζπγθξφηεζεο ησλ λέσλ ππεξεζηαθψλ
ζπκβνπιίσλ.
10. Σν πξνζσπηθφ πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηέρεη
ζέζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ πδ. 95/2000
(76 Α΄) θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο εμαθνινπζεί
λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζηηο κνλάδεο απηέο
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Κεθάιαην Β΄
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α
ΚΑΗ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ΣΟ ΔΤ

Άξζξν 10
Έληαμε ηωλ Κέληξωλ Απνζεξαπείαο - Φπζηθήο θαη Κνηλωληθήο
Απνθαηάζηαζεο θαη ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ζην Δ..Τ
Οη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο εληζρχνληαη κε ηελ έληαμε ησλ Κέληξσλ
Απνζεξαπείαο - Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) ζην Δζληθφ
χζηεκα Τγείαο. Με ηελ έληαμή ηνπο ζηα Ννζνθνκεία επηηπγράλεηαη ε παξνρή
ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο ζηνλ πάζρνληα πνιίηε ψζηε λα θαηεπζχλεη ηελ
δηαδηθαζία αλάξξσζήο ηνπ, λα εληζρχζεη ηεο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ, λα
ππνθαηαζηήζεη ηηο ρακέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο
ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, λα πξνάγεη ηελ ιεηηνπξγηθή απηνλνκία θαη λα
ζπλδξάκεη ζηελ νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ηνπ πνιίηε κε αλαπεξία
παξεκβαίλνληαο θαηάιιεια ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ.

Άξζξν 11
Γίθηπν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
Μεηά ην άξζξν 9 ηνπ λ.2889/2001 (37 Α΄) πξνζηίζεηαη άξζξν 9Α σο
αθνινχζσο:
«Άξζξν 9Α
1. Οη παξαθάησ Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, θαηαξγνχληαη σο λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, εληάζζνληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο σο
απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη κεηνλνκάδνληαη σο
αθνινχζσο:
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Α) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Λέζβνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο «Βνζηάλεην».
Β) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Γσδεθαλήζνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α'), θαηαξγείηαη σο λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ρφδνπ.
Γ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) άκνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α'), θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ «Ο Άγηνο Παληειεήκσλ».
Γ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Δθπαίδεπζεο
Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» (ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ)
Υίνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο κε αξηζκφ
Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην».
Δ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Κπθιάδσλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α'), θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
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δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν χξνπ «Βαξδάθεην θαη Πξψην».
Σ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο» Ακπληαίνπ Φιψξηλαο, πνπ
ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ:
444/1980 (117 Α'), 280/1985 (104 Α') θαη 258/1996 (190 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο

θαη

εληάζζεηαη

ζην

Γεληθφ

Ννζνθνκείν

Πηνιεκατδαο

«Μπνδνζάθεην».
Ε) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Φιψξηλαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α'), θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Φιψξηλαο «Διέλε Θ. Γεκεηξίνπ».
Ζ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Ζκαζίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Βέξνηαο.
Θ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Πέιιαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Έδεζζαο.
Η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο» Νηγξίηαο εξξψλ, πνπ
ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πδ: 256/1973 (215 Α'),
300/1985 (112 Α') θαη 256/1996 (190 Α'), θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
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δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν εξξψλ.
ΗΑ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Υαιθηδηθήο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαιθηδηθήο.
ΗΒ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Καβάιαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καβάιαο.
ΗΓ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Έβξνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο.
ΗΓ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Ξάλζεο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο.
ΗΔ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Ρνδφπεο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
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θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνκνηελήο «ηζκαλφγιεην».
ΗΣ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Φζηψηηδαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λακίαο.
ΗΕ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Δπβνίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαιθίδαο.
ΗΖ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Βνησηίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεβψλ.
IΘ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Καξδίηζαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καξδίηζαο.
Κ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
Ακθηινρίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθψλ
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δηαηαγκάησλ 364/1989 (162 Α') θαη 255/1996 (96 Α') θαη ην λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο
θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» (ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Αηησιναθαξλαλίαο, πνπ
ζπζηήζεθε

θαη

ιεηηνπξγεί

δπλάκεη

ησλ

δηαηάμεσλ

ηεο

κε

αξηζκφ

Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α'), θαηαξγνχληαη σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδνληαη ζε Κέληξα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζνληαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αγξηλίνπ.
ΚΑ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
Κνξίλζνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ: 380/1990 (150 Α') θαη 103/2000 (99 Α') θαη κεηνλνκάζηεθε κε ην
άξζξν 7 ηνπ λ.3209/2003 θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ,
κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη εληάζζεηαη ζην
Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.
ΚΒ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Δζληθφ Ίδξπκα
Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ» Ν. Αραΐαο πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ

ηνπ:

βδ

334/1973

(100

Α')

θαη

ηεο

Τ.Α.

κε

αξηζκφ

Γ4α/Φ30/88847/8.4.1983 (252 Β'), θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ «Άγηνο Αλδξέαο».
ΚΓ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Απνθαηάζηαζεο θαη Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΑΑΚΤΚΑΜΔΑ) Άξηαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ: 150/1988 (67 Α') θαη 365/1996 (235 Α'), θαηαξγείηαη
σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη
Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο.
ΚΓ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Ζιείαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πχξγνπ «Αλδξέαο Παπαλδξένπ».
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ΚΔ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Αξγνιίδαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ναππιίνπ.
ΚΣ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Κεθαιιελίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Κεθαιιελίαο.
ΚΕ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Πξεβέδεο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πξέβεδαο.
ΚΖ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Απνζεξαπείαο-Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
Φηιηαηξψλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λδ 928/1971
(144Α'), ηνπ πδ 156/1973 (50 Α') θαη πδ. 37/1998 (42 Α') θαη ην λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο
θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» (ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Μεζζελίαο, πνπ
ζπζηήζεθε

θαη

ιεηηνπξγεί

δπλάκεη

ησλ

δηαηάμεσλ

ηεο

κε

αξηζκφ

Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγνχληαη σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, κεηνλνκάδνληαη ζε Κέληξα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη
εληάζζνληαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καιακάηαο.
ΚΘ) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο»
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(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Ρεζχκλνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο κε αξηζκφ Π4/νηθ.3407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2646/1998 (236 Α') θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ρεζχκλεο.
2.

Απφ

1-1-2012

νη

αλσηέξσ

ππεξεζίεο

Φπζηθήο

θαη

Ηαηξηθήο

Απνθαηάζηαζεο παξέρνληαη απφ ηα Ννζνθνκεία ζηα νπνία εληάρζεθαλ θαη
ιεηηνπξγνχλ σο απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Ννζνθνκείσλ κε έδξα ηνλ
αληίζηνηρν Γήκν φπνπ επξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο.
3.

Οη

δαπάλεο

ιεηηνπξγίαο

ησλ

Μνλάδσλ

Φπζηθήο

θαη

Ηαηξηθήο

Απνθαηάζηαζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ λνζνθνκείνπ ζηνλ νπνίν
θαη εγγξάθνληαη θάζε ρξφλν θαη πηζηψζεηο γηα ην ζθνπφ απηφλ, ζε ηδηαίηεξν θνξέα
θαη θσδηθνχο αξηζκνχο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔ..Τ εθδίδεηαη εζσηεξηθφο νξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ
Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε
δηαδηθαζία παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηε
ζηειέρσζή ηνπ αλά θαηεγνξία, εηδηθφηεηα θαη θιάδν θαζψο θαη ην ηαηξηθφ
πξνζσπηθφ, ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ν ηξφπνο
παξαπνκπήο αζζελψλ, ε νξγάλσζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη ιεπηνκέξεηεο
ηεο δηαζχλδεζεο ηνπο κε ην λνζνθνκείν πνπ ππάγνληαη θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα.
Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν εζσηεξηθφο νξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ
Μνλάδσλ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο.
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔΤ, αλαγλσξίδνληαη νη αλσηέξσ λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο σο
θαηάιιειεο γηα ηελ άζθεζε γηαηξψλ θαζψο θαη νη εηδηθφηεηεο ηεο άζθεζεο θαη
ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
Άξζξν 12
θνπόο ηωλ Μνλάδωλ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
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Μεηά ην άξζξν 9 ηνπ λ.2889/2001 (37 Α΄) πξνζηίζεηαη άξζξν 9Β σο
αθνινχζσο:
«Άξζξν 9Β
1.θνπφο ησλ Μνλάδσλ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο είλαη ε
παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη λνζειείαο ζε αζζελείο εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο νη
νπνίνη πάζρνπλ απφ παζήζεηο ηνπ κπτθνχ, λεπξηθνχ, θπθινθνξηθνχ, εξεηζηηθνχ θαη
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο:
α) Παξνρή ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ πιένλ
ζχγρξνλσλ

παξνρψλ

ζε

επίπεδν

πνηφηεηαο

λνζειείαο,

δηαγλσζηηθψλ

θαη

ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ, λέσλ ηερλνινγηψλ, έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο.
β) Ννζειεχεη αζζελείο κε νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ έιιεηκκα κεηά απφ
πάζεζε ζπγγελή ή επίθηεην ή ηξαπκαηηζκφ ηνπ λεπξηθνχ, κπνζθειεηηθνχ,
θαξδηναλαπλεπζηηθνχ, νπξνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ή πνιπζπζηεκαηηθή βιάβε θαη
εθαξκφδεη δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο απφ ηελ πξψηκε θαη ππνμεία θάζε
κέρξη ηελ απνζεξαπεία θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε.
γ) Παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηνλ
πάζρνληα πνιίηε πνπ ρξήδεη απνθαηάζηαζεο ψζηε λα θαηεπζχλεη ηελ δηαδηθαζία
αλάξξσζήο ηνπ, λα εληζρχζεη ηεο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ, λα ππνθαηαζηήζεη ηηο
ρακέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθήο
ηερλνινγίαο, λα πξνάγεη ηελ ιεηηνπξγηθή απηνλνκία θαη λα ζπλδξάκεη ζηελ
νηθνγελεηαθή

θαη

επαγγεικαηηθή

επαλέληαμε

ηνπ

πνιίηε

κε

αλαπεξία

παξεκβαίλνληαο θαηάιιεια ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ.
δ) Πξνσζεί ελέξγεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ
πξνζσπηθνχ θαη ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαζψο θαη θαηλνηφκσλ
πξσηνπνξηαθψλ εθαξκνγψλ.
Άξζξν 13
Γηαζύλδεζε Μνλάδαο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο κε ην
Ννζνθνκείν
Μεηά ην άξζξν 9 ηνπ λ.2889/2001 (37 Α΄) πξνζηίζεηαη άξζξν 9Γ σο
αθνινχζσο:
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«Άξζξν 9Γ
1. Οη Μνλάδεο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο βξίζθνληαη ζε άκεζε
επηζηεκνληθή, λνζειεπηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε ην λνζνθνκείν
ζην νπνίν ππάγνληαη νξγαληθά θαη δηνηθεηηθά.
2. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο πξνγξακκαηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ
λνζνθνκείνπ. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ νξίδεηαη ηδηαίηεξα ν
ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ Μνλάδα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο ησλ γηαηξψλ,
ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ.
3. ε θάζε Μνλάδα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο ζπληζηάηαη κία
ζέζε Τπνδηνηθεηή, ν νπνίνο είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ο ππνδηνηθεηήο νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε δηεηή ζεηεία, ε
νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη ή λα ιήγεη πξφσξα ε ζεηεία ηνπ αδεκίσο γηα ην
Γεκφζην. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη απνδνρέο ηνπ ππνδηνηθεηή.
4. ηηο Μνλάδεο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο ππεξεηνχλ γηαηξνί
ησλ εηδηθνηήησλ ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη γηαηξνί πξνζθέξνπλ
ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Μνλάδα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο, ε νπνία
ππάγεηαη ζην Ννζνθνκείν πνπ ππεξεηνχλ, ζηα φξηα ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο
θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθεκεξίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηά απφ γλψκε ηνπ ΚΔ..Τ κπνξεί λα νξίδεηαη
ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο γηαηξψλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη ηα απαηηνχκελα
γη’ απηφ πξνζφληα.
5. Τπεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηεο
Μνλάδαο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο είλαη ηαηξφο ηνπ Δ..Τ κε βαζκφ
Γηεπζπληή θαη αλ δελ ππεξεηεί ηαηξφο κε βαζκφ Γηεπζπληή νξίδεηαη Αλαπιεξσηήο
Γηεπζπληήο. Ο ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο θαη ν
αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ κε ηξηεηή ζεηεία.
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6. Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο θαη ηα ηακεία απνδίδνπλ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηηο δαπάλεο πεξίζαιςεο θαη
λνζειείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζηηο Μνλάδεο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο. Σα αληίζηνηρα πνζά θέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε εληαίν θνξέα θαη δηαζέηνληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη ησλ
λνζνθνκείσλ.
7. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Φπζηθήο θαη
Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο νξίδνληαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
απηνχ, ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη απφδνζε
ησλ δαπαλψλ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ππνδηνηθεηή ηεο Μνλάδαο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο, ηα επηκέξνπο
ζέκαηα γηα ηα νπνία έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα.

Άξζξν 14
Δπηζηεκνληθή δηαζύλδεζε ηωλ Μνλάδωλ Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο
Μεηά ην άξζξν 9 ηνπ λ.2889/2001 (37 Α΄) πξνζηίζεηαη άξζξν 9Γ σο
αθνινχζσο:
«Άξζξν 9Γ
Οη Μνλάδεο Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε
ηελ επηθξάηεηα βξίζθνληαη ζε άκεζε επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαζχλδεζε
κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ην Δζληθφ Κέληξν Απνθαηάζηαζεο πνπ εδξεχεη ζην Ίιην,
κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπο ζηελ θπζηθή θαη ηαηξηθή απνθαηάζηαζε
θαη ηελ ελ γέλεη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ νξγαληθψλ θιηλψλ θιεηζηήο
λνζειείαο, ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ απφ ηελ θιεηζηή λνζειεία ζηηο
ελδηάκεζεο δνκέο απνθαηάζηαζεο αιιά θαη ηελ ηαρχηεξε επαλαθνηλσληθνπνίεζε θαη
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έληαμε ησλ αζζελψλ ζην νηθείν θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη θάζε άιινπ
ζρεηηθνχ ζέκαηνο.»
Άξζξν 15
Θέκαηα πξνζωπηθνύ
Μεηά ην άξζξν 9 ηνπ λ.2889/2001 (37 Α΄) πξνζηίζεηαη άξζξν 9Δ σο
αθνινχζσο:
«Άξζξν 9Δ
1. Σα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ζίγνληαη. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο θαηαξγνχκελεο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο
κεηαθέξνληαη ζην λνζνθνκείν πνπ εληάζζεηαη σο Μνλάδα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο
Απνθαηάζηαζεο.
2. Οη ηαηξνί πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο σο
άλσ κνλάδεο θαηά ην ρξφλν έληαμεο κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο κε ηελ ίδηα
εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρνπλ, ζην
αληίζηνηρν λνζνθνκείν.
3. Σν λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ, θαζψο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ
ππεξεηεί ζηηο σο άλσ κνλάδεο θαηά ην ρξφλν έληαμεο, κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο ζηνλ
θνξέα ππνδνρήο κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, θιάδν, βαζκφ θαη
εηδηθφηεηα πνπ θαηέρνπλ.

Γηα ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε (άδεηεο, απνζπάζεηο,

κεηαθηλήζεηο, πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο, ιχζε ππεξεζηαθήο ζρέζεο θ.ιπ.) ηνπ αλσηέξσ
πξνζσπηθνχ, εθαξκφδνληαη κεηά ηελ θαηά ηα άλσ κεηαθνξά ηνπ ζηνπο θνξείο
ππνδνρήο, νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ απηψλ. Σν
ίδην πξνζσπηθφ, κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ, κηζζνδνηείηαη απφ ηνπο θνξείο ππνδνρήο θαη
ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο (κηζζνιφγην, επηδφκαηα,
απνδεκηψζεηο θ.ιπ.) ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ
κηθξφηεξεο ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, κεηά ηε κεηαθνξά
ηνπ, ε ηπρφλ δηαθνξά δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθή κέρξη ηελ θάιπςή ηεο απφ
νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ λέσλ απνδνρψλ. Σν παξαπάλσ πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα
δηέπεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ είρε πξηλ απφ ηε
κεηαθνξά ηνπ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο.
4. Ζ απηνδίθαηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
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πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη θάζε
ζρεηηθφ ζέκα.
5. Σν ινηπφ, κφληκν θαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνζσπηθφ
κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, θιάδν θαη εηδηθφηεηα ζηνπο θνξείο
ππνδνρήο, πνπ αλαιακβάλνπλ ηε κηζζνδνζία ηνπ θαη θαηαιακβάλεη ηζάξηζκεο
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπζηήλνληαη απηνδηθαίσο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο
Κπβέξλεζεο. Ζ δηαδηθαζία εμέιημεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σν ελ ιφγσ πξνζσπηθφ δηαηεξεί ηηο απνδνρέο (κηζζνιφγην,
επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο), εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα
πνπ είρε πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο.
Άξζξν 16
Θέκαηα Πεξηνπζίαο
Μεηά ην άξζξν 9 ηνπ λ.2889/2001 (37 Α΄) πξνζηίζεηαη άξζξν 9Σ σο
αθνινχζσο:
«Άξζξν 9Σ
1. Ζ θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο, πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο
ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα ζηα λνζνθνκεία σο θνξείο ππνδνρήο, ε νπνία
θαη δηαζέηεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ γηα ηα νπνία
ππάξρεη δέζκεπζε απφ ηηο πεξί θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ δηαηάμεηο,
εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αθηεξψζεθαλ θαη κε ηνπο φξνπο
πνπ ηέζεθαλ κε ηηο πξάμεηο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ.
2. Μέρξη ηελ 31.12.2011 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ νηθείσλ λνζνθνκείσλ
ππνρξενχηαη ζε δηελέξγεηα απνγξαθήο θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο φισλ ησλ
θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ή ζηα νπνία απνθηά
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα. Απφζπαζκα ηεο έθζεζεο απνγξαθήο πνπ πεξηγξάθεη ηα
αθίλεηα θαη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί απηψλ πνπ απνθηψληαη θαηαρσξίδεηαη
αηειψο ζηα νηθεία βηβιία ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ή ηνπ θηεκαηνινγίνπ. Ζ έθζεζε
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απνγξαθήο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο θαηαγξάθεηαη ζηα νηθεία βηβιία ησλ θνξέσλ
ππνδνρήο.»
Άξζξν 17
Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο
1. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ αξρίδεη ηελ 1-1-2012
2. πκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί κε ζπκβαιιφκελνπο ηηο θαηαξγνχκελεο
θαη εληαζζφκελεο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηξίηνπο (εθκηζζσηέο,
πξνκεζεπηέο θ.ιπ.), θαζψο θαη κε ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο απαζρνινχκελνπο κε
ζρέζε κίζζσζεο έξγνπ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηνπο θαη παξάγνπλ
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ θνξέσλ ππνδνρήο πνπ ππεηζέξρνληαη
απηνδηθαίσο ζε απηέο.
3. Δθθξεκείο δίθεο πνπ αθνξνχλ ηηο θαηαξγνχκελεο θαη εληαζζφκελεο
Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο ζην φλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζην νπνίν εληάζζνληαη.
4. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο κέρξη
31.12.2011 ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο θαηαξγνχκελεο θαη
εληαζζφκελεο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ηηο πάζεο
θχζεσο απνδνρέο ηνπ, ηηο νπνίεο ειάκβαλε πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ. Ζ δαπάλε απηή
βαξχλεη γηα ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Μνλάδσλ
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
5. Έσο φηνπ εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ εμαθνινπζνχλ
λα εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λφκνπ απηνχ θαη λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ην
πθηζηάκελν ζχζηεκα θαη νη ππεξεζίεο παξνρήο πεξίζαιςεο.
6. Ζ Γηνίθεζε ησλ θαηαξγνχκελσλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κεξηκλά
γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν θαζεζηψο θαη παξέρεη ζηήξημε ζηε δηνίθεζε ηνπ
λνζνθνκείνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Ζ ζεηεία
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ηνπ Γηνηθεηή, Πξνέδξνπ θαη δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ θαηαξγνχκελσλ Μνλάδσλ
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ιήγεη ηελ 31-12-2011 αδεκίσο γηα ην Γεκφζην.
7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαίν ζέκα
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.

Κεθάιαην Γ΄
ΔΝΗΑΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ
Άξζξν 18
ύζηαζε εληαίνπ Δζληθνύ Μεηξώνπ δηθαηνύρωλ παξνρώλ
1. ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεξείηαη εληαίν
Δζληθφ Μεηξψν δηθαηνχρσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. ην
κεηξψν

απηφ

θαηαρσξνχληαη

νη

δηθαηνχρνη

ηνπ

Δπηδφκαηνο

Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο, ηνπ επηδφκαηνο απφιπηεο αλαπεξίαο, ηεο ζχληαμεο αλαζθαιίζησλ
ππεξειίθσλ, ηεο πξνλνηαθήο ζχληαμεο, ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, ηνπ επηδφκαηνο
ζηήξημεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ
θαη ησλ επηδνκάησλ κεηξφηεηαο, ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ ζε πνιχηεθλεο θαη
ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη ηεο εθάπαμ παξνρήο, ησλ επηδνκάησλ αζζελείαο, ησλ
επηδνκάησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ηνπ επηδφκαηνο ελνηθίνπ, ησλ νηθνγελεηαθψλ
επηδνκάησλ απφ ην δεκφζην θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ ζπληαμηνχρσλ απφ ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία.
2. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, Οηθνλνκηθψλ,
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ε έθηαζε εθαξκνγήο
ηνπ κεηξψνπ αλάινγα κε ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ην είδνο ηεο παξνρήο, ν ρξφλνο θαη ηα
φξγαλα ηεο θαηαγξαθήο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα ηεξεζεί, ε έληαμε ησλ
ζηνηρείσλ ζε δηαδξαζηηθή ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη
έιεγρνη, νη φξνη θαη νη θνξείο ηεο ρξήζεο ηνπ κεηξψνπ, ε δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ
παξνρψλ κέζσ ηξαπεδψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ
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παξνρψλ, ε έλαξμε εθαξκνγήο, ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζην
κεηξψν αλά δηθαηνχρν θαη είδνο παξνρήο, ε ππνρξέσζε θνξέσλ θαη δηθαηνχρσλ γηα
ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ
θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαηαη λα εληάζζνληαη ζην
κεηξψν θαη άιιεο παξνρέο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο θαη νη δηθαηνχρνη απηψλ.
Κεθάιαην Γ΄
ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
Άξζξν 19
Παξάηαζε πξνζεζκηώλ γηα απνθαηάζηαζε αζηώλ πξνζθύγωλ
1. Παξαηείλνληαη γηα πέληε (5) έηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ νη
πξνζεζκίεο:

α) Σσλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.1807/1988 (Φ.Δ.Κ.

Α΄ 208) φπσο παξαηάζεθαλ κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.2082/92 (Φ.Δ.Κ
Α΄158), κε ηελ παξ.1 πεξ. δ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2345/95 θαη κε ηελ παξ.1 πεξ. β ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ λ.2955/01 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 256) β) Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
λ.1807/1988 (Φ.Δ.Κ 208 Α΄), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ.2345/1995 (Φ.Δ.Κ.213 Α΄) θαη παξαηάζεθε κε ηελ παξ.1 πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
λ.2955/01 (Φ.Δ.Κ 256 Α΄). γ) Σεο παξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ β.δ.330/60 (Φ.Δ.Κ 69
Α΄), φπσο παξαηάζεθε κε ηελ παξ.1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.543/77(Φ.Δ.Κ 43 Α΄), κε
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.2082/92 (Φ.Δ.Κ 158 Α΄), κε ηελ παξ.1γ ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ.2345/95 (Φ.Δ.Κ 213 Α΄) θαη κε ηελ παξ.1 (α) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2955/01
(Φ.Δ.Κ 256 Α΄) δ)

Σεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Β.Γ.330/60 (Φ.Δ.Κ.69 Α΄), φπσο

παξαηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.δ 944/71(Φ.Δ.Κ. 149 Α΄) θαη κε ηελ παξ. 1 (α) ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ.543/77 (Φ.Δ.Κ.43 Α΄) ε) Σεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.2646/98
(Φ.Δ.Κ.236 Α΄), φπσο παξαηάζεθε απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3106/2003
(Φ.Δ.Κ 30 Α΄).
2. Σν άξζξν 5 ηνπ λ.1736/1987 (Φ.Δ.Κ 196 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Αθίλεηα πξνζθπγηθψλ πλνηθηζκψλ ή πξνζθχγσλ αξκνδηφηεηαο Ο.Ζ.Δ., ζηα νπνία
έρνπλ εγθαηαζηαζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κέρξη 31-12-1990 δηθαηνχρνη
απνθαηαζηάζεσο αζηνί πξφζθπγεο βάζεη ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, παξαρσξνχληαη ζε απηνχο
ρσξίο ηε θαηαβνιή ηηκήκαηνο. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ θνξέα ηνπ πξνζθπγηθνχ
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δηθαηψκαηνο πνπ θαηέιαβε ην αθίλεην ε παξαρψξεζε γίλεηαη ζηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηά ηνπ πνπ δηακέλνπλ ζην αθίλεην ρσξίο ηε θαηαβνιή επίζεο ηηκήκαηνο θαη
εθ’ φζνλ βέβαηα απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο,
αλεμάξηεηα αλ απηά έρνπλ ή φρη ηελ πξνζθπγηθή ηδηφηεηα. Ζ παξαρψξεζε γίλεηαη
θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήζεσο θαη δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέζα ζε
έλα ρξφλν απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ απηνχ ζηελ αξκφδηα
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία.»
Άξζξν 20
Πξνζωπηθό ηνπ θαηαξγεζέληνο ΗΚΠΑ
1. Οη ππάιιεινη ηαπεηνπξγείσλ, θηιηκνπνηίσλ, εξγαζηεξίσλ θαη γεληθά ησλ
ππεξεζηψλ νηθνηερλίαο ηνπ θαηαξγεζέληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ
Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο ην νπνίν ζπγρσλεχζεθε κε ην
λπδδ Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3895/2010 (ΦΔΚ Α΄206) θαη νη νπνίνη
κεηαθέξζεθαλ απηνδηθαίσο ζην Δ.Κ.Κ.Α κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ λ.3895/2010, ππνρξενχληαη φπσο εληφο ελφο κελφο απφ ηελ πξφζθιεζε
ππνβάιινπλ ζην αξκφδην Σκήκα Πξνζσπηθνχ Φνξέσλ ηνπ ΔΚΦ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αίηεζή ηνπο γηα κεηάηαμή ηνπο ζε Μνλάδεο
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, Ννζνθνκεία ή Κέληξα Τγείαο, αλαθέξνληαο ηδίσο ην Γήκν
πξνηίκεζήο ηνπο. Οη ππάιιεινη πνπ ζα κεηαηαρζνχλ ζα επηιεγνχλ κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΚΚΑ θαη ζα πξνζθιεζνχλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εληφο 2 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Αλ ζην Γήκν πξνηίκεζήο ηνπο δελ ππάξρεη Μνλάδα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο
ή Παξάξηεκά ηεο κεηαηάζζνληαη ζε Ννζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο.
2.Σν πξνζσπηθφ απηφ κεηαηάζζεηαη ζε ππάξρνπζεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο
κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη αλ δελ ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε ζε πξνζσπνπαγή πνπ
ζπζηήλεηαη κε ηελ απφθαζε κεηάηαμεο ζε Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο,
Ννζνθνκεία ή Κέληξα Τγείαο, αλάινγα κε ην Γήκν πξνηίκεζήο ηνπο, κε ηαπηφρξνλε
κεηάηαμή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα ηνπ θνξέα ππνδνρήο
αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ, ψζηε λα θαηαιάβεη θελή νξγαληθή ζέζε ηνπ θνξέα
ππνδνρήο θαη αλ δελ ππάξρεη ζε πξνζσπνπαγή ζέζε.
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3. Ζ κεηάηαμε πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κε
ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηεο ηπρφλ πξνζσπνπαγήο ζέζεσο πνπ θαηείρε ν
κεηαηαζζφκελνο κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΚΚΑ θαη ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο.
4.Ζ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ κέρξη 31-12-2011 ζα βαξχλεη ην
ΔΚΚΑ θαη απφ 1-1-2012 ηνλ θνξέα ππνδνρήο κε αλάινγε εγγξαθή ηεο πίζησζεο.

Άξζξν 21
1. ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2Α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3106/2003 (30
Α΄), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 66 λ.3984/2011 (150 Α΄), ε
θξάζε «λδ572/1970 (125 Α΄)» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «πδ 263/1989 (124
Α΄)».
2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2Α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3106/2003 (30
Α΄), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 66 λ.3984/2011 (150 Α΄),
αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «Με ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3329/2005
(81 Α΄) ζα ξπζκηζηεί θάζε επηκέξνπο ζέκα ηεο ζπγρψλεπζεο.»

Κεθάιαην Δ΄
Ρπζκίζεηο ζεκάηωλ λνζνθνκείωλ Δ..Τ θαη Κέληξωλ Τγείαο
Άξζξν 22
Γηνίθεζε Ννζνθνκείωλ
1.ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λφκνπ 3984/2011 (Α΄150)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Ο θνηλφο Γηνηθεηήο, πνπ ζπκκεηέρεη κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ Πξνέδξνπ ζην Δληαίν πιινγηθφ Όξγαλν Γηνίθεζεο δηαζπλδεφκελσλ
Ννζνθνκείσλ, αλαπιεξψλεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ απφ ην κέινο εθείλν ην νπνίν
νξίδεηαη σο Αληηπξφεδξνο κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ κειψλ ηνπ ελ ιφγσ Οξγάλνπ θαη
εδξεχεη ζηελ έδξα ηνπ Γ..»
2. ην ηέινο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.3984/2011 (Α΄….) πξνζηίζεηαη
εδάθην σο εμήο: «Ο θνηλφο Γηνηθεηήο ή ν Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ησλ
δηαζπλδεφκελσλ λνζνθνκείσλ ή κέινο ηνπ Δληαίνπ πιινγηθνχ Οξγάλνπ δηνίθεζεο,
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φηαλ ζπκκεηέρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ζην πκβνχιην Γηνίθεζεο ηνπ
δηαζπλδεφκελνπ Ννζνθνκείνπ, αλαπιεξψλεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη κέινπο ηνπ ζπκβνπιίνπ
δηνίθεζεο ηνπ δηαζπλδεφκελνπ λνζνθνκείνπ.»
Άξζξν 23
ΚΔ..ΤΠΔ
1. Ζ παξάγξαθνο 1

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3329/2005 (81 Α΄), φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηάηαη Κεληξηθφ
πκβνχιην Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ( ΚΔ..ΤΠΔ ) πνπ έρεη σο ζθνπφ ην ζπληνληζκφ
ηνπ έξγνπ ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ
πνιηηηθψλ ηνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Σν ΚΔ..ΤΠΔ απνηειείηαη
απφ:
α) ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, σο Πξφεδξν αλαπιεξνχκελν απφ
ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο
β) ηνλ Τθππνπξγφ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
γ) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
αλαπιεξνχκελν απφ ηελ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Τγείαο
δ) ηνπο Γηνηθεηέο φισλ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, αλαπιεξνχκελνπο απφ ηνπο
Τπνδηνηθεηέο ησλ ΓΤΠΔ.»
2. Ζ παξάγξαθνο 3

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3329/2005 (81 Α΄) φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Σν ΚΔ..ΤΠΔ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο
θαη Τπνζηήξημεο Γ.Τ.ΠΔ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ
ησλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα
εμαζθαιίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο νκαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Γ.Τ.ΠΔ θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο.»
Άξζξν 24
Γηαζύλδεζε δηνηθήζεωλ Αξεηαίεηνπ – Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ
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Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 11 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λφκνπ 3984/2011
(150 Α΄) πνπ αθνξνχλ ηε δηαζχλδεζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ,
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ Αξεηαίεην θαη
Αηγηλήηεην. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα κέιε ησλ
εληαίσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ε έδξα, ε ζεηεία ηνπο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο, νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ θνηλνχ Πξνέδξνπ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο δηαζχλδεζεο.

Άξζξν 25
Δζωηεξηθόο έιεγρνο ζηηο κνλάδεο πγείαο
Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3697/2008 (194 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο: «3. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εληφο ηξηψλ κελψλ
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπληάζζεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πγείαο, ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη ινγηζηηθά,
ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζείηαη απφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ην
πιαίζην απηφ, ζε θάζε δεκφζηα κνλάδα πγείαο νξίδεηαη απφ έλαο κέρξη ηξεηο
εζσηεξηθνί ειεγθηέο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κνλάδαο, νη
νπνίνη επηιέγνληαη θαη απφ ην Μεηξψν Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο γίλεηαη κε ζχκβαζε παξνρήο
αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απνιακβάλνπλ πιήξνπο αλεμαξηεζίαο. Με
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο νξίδεηαη Δπηηξνπή
Διέγρνπ, ε νπνία απνηειείηαη από έλα έωο δύν κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ε νπνία, κεηαμύ άιιωλ, παξαθνινπζεί ηε
δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εζωηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
θηλδύλωλ, θαζώο ηελ πνξεία ηνπ ππνρξεωηηθνύ ειέγρνπ ηωλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεωλ.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα αλαθέξεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο κνλάδαο θαη ζηελ
Δπηηξνπή Διέγρνπ θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ειέγρνπ θαη λα ζπληάζζεη ζρεηηθέο εθζέζεηο.
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Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ξπζκίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.»

Άξζξν 26
Θέκαηα Κέληξωλ Τγείαο
1. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1397/1983 (143 Α΄), φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3172/2003
(197 Α’) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. ηα Κέληξα Τγείαο κπνξεί λα δηνξίδεηαη, κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ηξηκειήο Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη: α) απφ ηνλ Πξφεδξν, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, β) απφ ηνλ Τπεχζπλν γηα ην
ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη γ) απφ έλαλ
δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηνπ Γήκνπ ηεο έδξαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην
Γήκν. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο. Με απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο.».
2. Σα πέληε πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1397/1983
(143 Α΄) θαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 1397/1983 (143 Α΄), φπσο
ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
3172/2003 (197 Α’) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Τπεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ
Τγείαο είλαη γηαηξφο Γεληθήο Ηαηξηθήο ή Παζνιφγνο, ν νπνίνο θαηέρεη νξγαληθή ζέζε
Γ/ληή ΔΤ θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Δάλ ζην Κέληξν
Τγείαο δελ ππεξεηεί γηαηξφο Γεληθήο Ηαηξηθήο ή Παζνιφγνο ζε νξγαληθή ζέζε Γ/ληή
ΔΤ, ν Γηνηθεηήο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ην
ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζε άιιν ηαηξφ ή
νδνληίαηξν κε βαζκφ Γ/ληή θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ, ζε Δπηκειεηή Α΄ ΔΤ ηνπ
Κέληξνπ Τγείαο. Ζ ζεηεία ηνπ Τπεχζπλνπ γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο
Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο είλαη ηξηεηήο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο

39

νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο, ηα
δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ σο άλσ Τπεχζπλνπ.»
3. Μεηά ην άξζξν 6 ηνπ λ.3329/2005 (81 Α΄), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη, πξνζηίζεηαη άξζξν 6Α σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 6Α
Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο,
1. ε θάζε Γ.Τ.ΠΔ. ζπληζηάηαη έλα Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο Τγείαο, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε. Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζπγθξνηείηαη απφ:
α) Σν Τπνδηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο
γηα ζέκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, σο Πξφεδξν.
β) Σξεηο (3) Τπεπζχλνπο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ησλ
Κέληξσλ Τγείαο αξκνδηφηεηαο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, πνπ
εθιέγνληαη απφ φινπο ηνπ Τπεπζχλνπο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο
Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο αξκνδηφηεηαο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο..
γ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πξνζσπηθνχ, πιελ ηαηξψλ, ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ
Μνλάδσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ, πνπ εθιέγεηαη απφ φιν ην
πξνζσπηθφ , πιελ ηαηξψλ, ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Μνλάδσλ αξκνδηφηεηάο ηνπ,
θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ.
2. Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο θαη ε
ζπγθξφηεζή ηνπ γίλεηαη κε Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο.
3. Όια ηα κέιε εθιέγνληαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπο. Γηα ηελ εθινγή ησλ
κειψλ

ηνπ

Δπηζηεκνληθνχ

πκβνπιίνπ

Πξσηνβάζκηαο

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.»

Κεθάιαην Σ’
Θέκαηα ηαηξώλ
Άξζξν 27
Πεηζαξρηθό δίθαην ηαηξώλ
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Φξνληίδαο

Τγείαο

1. Σν ηξίην εδάθην, ζηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ β.δ. 11
Οθησβξίνπ/7 Ννεκβξίνπ 1957 (225 Α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σν Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην πνπ εθδίδεη ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε απνθαίλεηαη θαη γηα ην αλ ε
πξνζεζκία ηεο έθεζεο θαη ε άζθεζή ηεο έρνπλ αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα».
2. Σν πξψην εδάθην ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο: «Ζ έθεζε ζπλνδεχεηαη απφ παξάβνιν 100 επξψ, εθηφο εάλ ν εθθαιψλ είλαη ν
ηαηξηθφο ή νδνληηαηξηθφο ζχιινγνο».

Άξζξν 28
Θέκαηα Ηαηξώλ Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ
1. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2419/1997 (165 Α΄), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.2646/1998 (236 Α΄) θαη
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3918/2011 (31 Α΄), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. Οη ζέζεηο ηαηξψλ ππαίζξνπ πξνθεξχζζνληαη πέληε κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ησλ ηαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηέο. Δθφζνλ, ε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη δελ
θαιπθζεί, κπνξεί λα παξαηείλεηαη ε ζεηεία ηνπ ηδίνπ ή άιινπ ηαηξνχ πνπ ππεξεηεί
ζην Κέληξν Τγείαο ή ζε Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν ή ζε Πνιπδχλακν Πεξηθεξεηαθφ
Ηαηξείν ηεο επζχλεο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηνλ
ππεξεηνχληα ηαηξφ ζα παξαηείλεηαη ε ζεηεία άιινπ ηαηξνχ κεηά απφ ηελ πξφηαζε
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ παξάηαζε απηή δίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη
κέρξη λα αλαιάβεη ππεξεζία ν ηαηξφο πνπ ζα επηιεγεί κε βάζε ηελ επφκελε
πξνθήξπμε».
2. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ πνπ δηαλχζεθε ζε
Κέληξν Τγείαο ή Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν ή Πνιπδχλακν Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν, γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηαηξνχ ππφρξενπ ππεξεζίαο ππαίζξνπ, πξνζκεηξάηαη σο
ρξφλνο πξνυπεξεζίαο γηα ηελ εμέιημή ηνπο.

Άξζξν 29
Θέκαηα ηαηξώλ Δ..Τ
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1. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο Α΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ
λ.3205/2003 (297 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 27 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ
λ.3989/2011 (150 Α΄), πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «ηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο
θιάδνπ ΔΤ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε Μνλάδεο Απμεκέλεο Φξνληίδαο, Μνλάδεο
Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ θαη Σκήκαηα
Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ, ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο επηθξάηεηαο, θαηαβάιιεηαη ε
κεληαία απνδεκίσζε ηεο Γ’ Εψλεο.»
2. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λφκνπ 2519/1997 (165 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : «5. Ηαηξνί πνπ ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα θαη θξίλνληαη
δηνξηζηένη ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ., αιιά δελ απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ
ηνπο, φπσο θαη ηαηξνί πνπ δηνξίδνληαη, αιιά παξαηηνχληαη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε
δχν (2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα λέν
δηνξηζκφ ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ ηε ζπκπιήξσζε πέληε (5) ρξφλσλ απφ
ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο ή απφ ηελ εκεξνκελία
παξαίηεζήο ηνπο αληηζηνίρσο».

Άξζξν 30
Παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί
1. ην άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2889/2001 (37 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 1 ηνπ λ. 3868/2010 (Α’ 129), ζηελ παξάγξαθν 8, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.3918/2011 (31 Α΄), ην δεχηεξν εδάθην
δηαγξάθεηαη.
2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2889/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3868/2010 (Α’ 129), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη
παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε παλεπηζηεκηαθέο
θιηληθέο, εξγαζηήξηα ή κνλάδεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ.
επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νινήκεξε,
πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ
εβδνκάδα εθηφο ησλ εκεξψλ εθεκεξίαο.».
3. Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2889/2001
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3868/2010 (Α’ 129), αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο: «Οη παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε
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παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, εξγαζηήξηα ή κνλάδεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε
λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε,
πεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηνπ ζπκβνχινπ, ζε ηδησηηθέο θιηληθέο ή ζε ηδησηηθφ
δηαγλσζηηθφ ή ζεξαπεπηηθά εξγαζηήξηα θαη γεληθφηεξα ζε θάζε είδνπο ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο, πνπ παξέρνπλ ή θαιχπηνπλ αζθαιηζηηθά ππεξεζίεο πγείαο, θαζψο θαη
λα εγθαζηζηνχλ ηδησηηθά ηαηξεία ή ηαηξηθά κεραλήκαηα εληφο ησλ παξαπάλσ
ηδησηηθψλ θνξέσλ, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νινήκεξε, πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ
σξαξίνπ ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα εθηφο
ησλ εκεξψλ εθεκεξίαο.»
4. ηελ πεξίπησζε απηή νη κφληκνη παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί θνξνινγνχληαη γηα ηα
εηζνδήκαηά ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ηαηξείσλ ηνπο κε
εηήζην εηδηθφ θφξν ρ.000 επξψ.

Άξζξν 31
πκκεηνρή ηαηξώλ Δ.Ο.Π.Y.Τ. ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ηωλ λνζνθνκείωλ
Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 10 ζην άξζξν 26 ηνπ λ.3918/2011 (31 Α΄) σο
αθνινχζσο: «10. Οη ηαηξνί πνπ ζπκβάιινληαη κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δχλαληαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ νινήκεξε πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγία ησλ
λνζνθνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζην Δ..Τ., ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ.
2889/2001 (37 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3868/2010 (Α’ 129).
Ζ ζπκκεηνρή επηηξέπεηαη κία εκέξα ηελ εβδνκάδα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο αίηεζεο
ηνπ ηαηξνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Δ..Τ.. Σν χςνο ηεο
δαπάλεο γηα ηελ ηαηξηθή επίζθεςε θαη ηηο δηαγλσζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο θαη
επεκβαηηθέο πξάμεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ
ιεηηνπξγία απφ ηαηξνχο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ θνηλή
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2889/2001. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ, πνπ
απνδίδεηαη, σο ακνηβή ζηνπο ηαηξνχο ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Τ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
νινήκεξε πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ην
παξφλ άξζξν».
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Άξζξν 32
Θέκαηα πληνληζηώλ Γηεπζπληώλ
1.Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2889/01 (37 Α΄),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 21 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3204/03 (296 Α΄),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3868/2010 (129 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ε θάζε ηκήκα ή κνλάδα πξνΐζηαηαη ηαηξφο αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο, πνπ θαηέρεη ζέζε πληνληζηή Γηεπζπληή ή ν κνλαδηθφο Γηεπζπληήο, ή
άιινο επηζηήκνλαο ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο κε βαζκφ Γηεπζπληή. ε πεξίπησζε πνπ
ππεξεηνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη πληνληζηέο Γηεπζπληέο ζε έλα ηαηξηθφ ηκήκα ή
κνλάδα, σο ππεχζπλνο γηα ην ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο κνλάδαο
νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ν ζπληνληζηήο Γηεπζπληήο πνπ ζα επηιεγεί κεηά
απφ πξφηαζε-εηζήγεζε εηδηθήο επηηξνπήο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ
λ.2519/97 πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ (σο
Πξφεδξν), ηνλ Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο (σο Αληηπξφεδξν) θαη ηνπο
ζπληνληζηέο Γηεπζπληέο πνπ θαηέρνπλ ζέζε Γηεπζπληή Σνκέα. ηα δηαζπλδεφκελα
λνζνθνκεία θαη κέρξη ηελ επηινγή ηνπ αλσηέξσ σο ππεχζπλνο γηα ην ζπλνιηθφ
ζπληνληζκφ ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο κνλάδαο νξίδεηαη ν ζπληνληζηήο Γηεπζπληήο ηνπ
κεγαιχηεξνπ ζε νξγαληθή δχλακε θιηλψλ λνζνθνκείνπ (εμαηξνπκέλσλ ησλ
ςπρηαηξηθψλ) ή εθ΄ φζνλ δελ ππάξρεη ν αξραηφηεξνο Γηεπζπληήο ηκήκαηνο ή
κνλάδαο, , κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.2519/97. Καηά ηε δηαδηθαζία
επηινγήο ε αξραηφηεηα γεληθφηεξα ζπλεθηηκάηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην θχξνο κεηαμχ
ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηα ινηπά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα φπσο ε δηνηθεηηθή
θαη επηζηεκνληθή εκπεηξία, επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ε ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα, ε
ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο λνζειεπφκελνπο θαη γεληθά ζηνλ πξνζεξρφκελν πνιίηε
θαζψο θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ην επηζηεκνληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ
λνζνθνκείνπ.
Πξνθεηκέλνπ δε γηα ην Φαξκαθεπηηθφ Σκήκα πξνΐζηαηαη Φαξκαθνπνηφο πνπ
ππεξεηεί ζην ηκήκα ζε νξγαληθή δηαβαζκηζκέλε ζέζε ηνπ θιάδνπ Ννζνθνκεηαθψλ
Φαξκαθνπνηψλ κε βαζκφ Γηεπζπληή. ε πεξίπησζε πνπ ππεξεηνχλ δχν ή
πεξηζζφηεξνη Φαξκαθνπνηνί Γηεπζπληέο ζε νξγαληθή δηαβαζκηζκέλε ζέζε ηνπ
θιάδνπ Ννζνθνκεηαθψλ Φαξκαθνπνηψλ, ν πξντζηάκελνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
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Γηνηθεηή κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ επηινγή
θαη αλαπιήξσζε ησλ πξντζηακέλσλ, εθηφο Ηαηξψλ θαη Φαξκαθνπνηψλ, ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3528/2007, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθείεο
νξγαληθέο δηαηάμεηο.»

Κεθάιαην Ε’
Θέκαηα θνξέωλ παξνρήο πγείαο
Άξζξν 33
Ηδηωηηθέο Μνλάδεο Ζκεξήζηαο Ννζειείαο
1. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ Ζκεξήζηαο
Ννζειείαο γηα ηελ εθηέιεζε ρεηξνπξγηθψλ θαη επεκβαηηθψλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο
δελ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, γεληθή, ξαρηαία ή
επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία θαη λνζειεία πέξαλ ηεο κίαο εκέξαο. Ζ Ηδησηηθή Μνλάδα
Ζκεξήζηαο Ννζειείαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί είηε απηνηειψο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε
θνξείο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ή ηδησηηθέο θιηληθέο.
2. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο
(ΚΔΤ) νξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε
ιήςε άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο επηζηεκνληθφο θαη ινηπφο
εμνπιηζκφο, ην επηζηεκνληθφ, λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, ε δηαδηθαζία, ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη νη έιεγρνη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο,
θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, αθφκα θαη κε ηξνπνπνίεζε ησλ
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ εκπνξηθνχ θαη αζηηθνχ δηθαίνπ.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ησλ Ηδησηηθψλ Μνλάδσλ Ζκεξήζηαο Ννζειείαο κε
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ θνζηνιφγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θαζψο
θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

Άξζξν 34
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Πνηνηηθόο έιεγρνο Ηδηωηηθώλ θνξέωλ ΠΦΤ
ην άξζξν 13 ηνπ λ. 2071/1992 (123 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
4 ηνπ λ. 2256/ 1994 (196 Α') θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 33
ηνπ λ. 3329/2005 (ΦΔΚ 81 Α') θαη αληηθαηαζηάζεθε

κε ην άξζξν 28

ηνπ

λ.3846/2010 (66 Α΄) πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 10, 11 θαη 12 σο εμήο:
«10.A. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο θνξείο
παξνρήο

ππεξεζηψλ

Π.Φ.Τ.

είλαη

ππνρξεσηηθφο

θαη

δηελεξγείηαη

απφ

εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηαλδήπνηε άιινλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα
ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 3918/2011.
Β. Σα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα βηνινγηθψλ πιηθψλ θαη θάζε θνξέαο Π.Φ.Τ.
πνπ δηαζέηεη εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ πιηθψλ, ππνρξενχληαη λα
εθαξκφδνπλ κεζφδνπο εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε
πξνγξάκκαηα εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο
ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ή ζην εμσηεξηθφ γηα
φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ εθηεινχληαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπο θαη
ππάγνληαη ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα.
Γ. Σα εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ δεηγκάησλ γηα ινγαξηαζκφ άιισλ
θνξέσλ Π.Φ.Τ. ππνρξενχληαη εληφο δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λα
δηαπηζηεπηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ εθηεινχλ κε ISO 15189 ή νπνηνδήπνηε λεφηεξε
έθδνζή ηνπ.
11.

Γηα ηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα (βηνινγηθψλ

πιηθψλ,

απεηθνλίζεσλ θαη ππξεληθήο ηαηξηθήο) απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ΓΤΠΔ πξνο
ηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα σο πξνο ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο αλσηέξσ παξ. 1,
θαζψο θαη πιεζπζκηαθψλ ή άιισλ θξηηεξίσλ πνπ δχλαληαη λα νξίδνληαη κε
Τπνπξγηθή απφθαζε ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2071/1992 θαη
ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3846/2010.
Ζ βεβαίσζε απηή απαηηείηαη θαη ζε πεξίπησζε επέθηαζεο ή κεηαζηέγαζεο
ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
12. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Α’
θαη Β’ ηνπ Π.Γ. 84/01 θαζψο θαη θάζε άιιε ζέζπηζε θξηηεξίνπ.»
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Άξζξν 35
Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνύ θαη νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο θαη άδεηαο
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδηωηηθώλ Φνξέωλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Π.Φ.Τ.
1. Αξκφδηα αξρή γηα ηε ρνξήγεζε, αλαζηνιή, αλάθιεζε θαη αθχξσζε άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο ηαηξψλ θαζψο θαη ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο νξίδεηαη ν
Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία γηα ηε
ρνξήγεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ θαη ινηπνί φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο.
Αξκφδηα αξρή γηα ηε ρνξήγεζε, αλαζηνιή, αλάθιεζε θαη αθχξσζε άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο νδνληηάηξσλ, θαζψο θαη ηίηινπ εηδηθφηεηαο νξίδεηαη ε
Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ηίηινπ
εηδηθφηεηαο, ζέκαηα δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ θαη ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.
2. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξείσλ,
νδνληηαηξείσλ θαη ινηπψλ Ηδησηηθψλ Φνξέσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2071/1992 (Α), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 28 ηνπ λ. 3846/2010 (66 Α) νξίδνληαη νη θαηά ηφπνπο
ηαηξηθνί θαη νδνληηαηξηθνί ζχιινγνη. Σν παξάβνιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ
84/2001 (70 Α’) γηα ηε ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ αδεηψλ εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο
ηαηξηθνχο θαη νδνληηαηξηθνχο ζπιιφγνπο, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ
παξάζηαζεο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ

θαη

Τγείαο

θαη

Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο

αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ παξαβφινπ.
3. Κάζε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ θαηαξγείηαη.

Κεθάιαην Ζ’
Γηαηάμεηο γηα ην θάξκαθν θαη ηα θαξκαθεία
Άξζξν 36
Φαξκαθεία
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δχλαηαη

λα

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.328/1976 (128 Α΄), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3457/2006 (93 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«2. Σα θαξκαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ίδηαο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο ή δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ή δεκνηηθήο ελφηεηαο ή δήκνπο, ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ. 3852/2010 (87 Α΄) θαη ηεο κε αξηζκφ 45892/11-8-2010 Τπ. Απ. (Β΄ 1292) κε
ηνλ ίδην θαξκαθνπνηφ εθφζνλ κεηαθέξνληαη ζε άιιεο ζέζεηο, πξέπεη λα απέρνπλ,
θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαθνξάο απφ ηα ιεηηνπξγνχληα θαξκαθεία, ζπζηεγαζκέλα ή κε,
εθφζνλ ζπκπιήξσζαλ δέθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο, ην ήκηζπ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
πεξίπησζε Α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, απνζηάζεσλ, νη νπνίεο κεηξψληαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε Β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο».

Άξζξν 37
Φαξκαθεπηηθά Πεηζαξρηθά πκβνύιηα
1. Ζ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.3601/1928 (119
Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 λ.4031/1959 (…..Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο: «α) απφ έλαλ ελ ελεξγεία Δθέηε, νξηδνκέλνπ απφ ηνλ Πξφεδξν Δθεηψλ
Αζελψλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Παλειιελίνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ άιισο απφ
έλαλ ζπληαμηνχρν Δθέηε»
2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.3601/1928 (119 Α΄),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 λ.4031/1959 (…..Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο
αθνινχζσο: «Πξφεδξνο ηνπ Αλσηάηνπ Φαξκαθεπηηθνχ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
(Α.Φ.Π.) νξίδεηαη ν ελ ελεξγεία Δθέηεο ή ζπληαμηνχρνο Δθέηεο, αλαπιεξνχκελνο
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο.»
3. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.3601/1928 (119 Α΄), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 λ.4031/1959 (…..Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«3. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ Φαξκαθεπηηθνχ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ αλαηίζεηαη,
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ, ζε ππάιιειν ηνπ Π.Φ. ή ζε
Ννκηθφ χκβνπιν ή ζε εηδηθφ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε απηνχ.»
4. ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.1963/1991 (138 Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.3204/2003 (296 Α΄) ε
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θξάζε «άλσ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ έλα (1501) επξψ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ
θξάζε «άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ έλα (10.001) επξψ»
5. ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1384/38 (302 Α΄) θαη ζην άξζξν 5 ηνπ πδ 4-6/6-4-1939
«πεξί

αξκνδηφηεηνο

δηθαηνδνζίαο

Αλσηάηνπ

Πεηζαξρηθνχ

πκβνπιίνπ

θαη

Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Φαξκαθεπηηθψλ πιιφγσλ» (137 Α΄) «δξρ 250»
αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «εθαηφ (100) επξψ».
6. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1384/38 (302 Α’)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«Οη ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Φαξκαθεπηηθνχ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ λνκίκσο
αζθνχκελεο εθέζεηο θαηά απνθάζεσλ ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ησλ
Φαξκαθεπηηθψλ πιιφγσλ, εηζάγνληαη θαη εθδηθάδνληαη εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ ην βξαδχηεξνλ απφ ηεο θαηαζέζεσο απηψλ. Παξειζνχζεο
άπξαθηεο ηεο απνθιεηζηηθήο απηήο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ κελψλ, ε αζθεζείζα
έθεζε ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα».

Κεθάιαην Θ’
Λνηπέο δηαηάμεηο
Άξζξν 38
ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ.
Μεηά ηε δεκνζίεπζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 3669/2008 (Α 116) δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε
δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 1418/1984 (23 Α).

Άξζξν 39
πκπιήξωζε Οξγαληζκνύ ηνπ Τ.Τ.Κ.Α.
1. Μεηά ην ζηνηρείν ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πδ 95/2000
«Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (76 Α΄) πξνζηίζεηαη ζηνηρείν
ζη. σο εμήο : «ζη. Σκήκα (Τ4ζη) Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ, Μνλάδσλ,
Δξγαζηεξίσλ».
2. ηε παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πδ 95/2000 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (76 Α΄) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο ζη σο εμήο: «ζη. Σκήκα (Τ4ζη)
Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ, Μνλάδσλ, Δξγαζηεξίσλ (1) ν ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ
49

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ γηαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, εξγαζηήξηα
ή κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ. ην Σκήκα Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ,
Μνλάδσλ, Δξγαζηεξίσλ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ θαη ζηειερψλεηαη απφ
ππαιιήινπο ησλ θιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Γηαηξψλ (1
ππάιιεινο), ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο (1 ππάιιεινο) θαη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ (2 ππάιιεινη).»
3.ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ πδ. 95/2000 (76 Α΄), φπσο
απηή πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε γ. ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ
λ.3918/2001 (31 Α΄) πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: «πλίζηαηαη κία ζέζε
Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο απηνχ θαηεγνξίαο θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΠΔ
Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ ή ΠΔ
Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Ννκηθήο ή ΠΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο.»
4. ην άξζξν 117 ηνπ πδ. 95/2000 (76 Α΄) ζηνλ πίλαθα ζηε ζέζε κε αξηζκφ 12
πξνζηίζεηαη κεηά ην ζηνηρείν γ. πξνζηίζεηαη ζηνηρείν δ. σο αθνινχζσο: «δ. Σκήκα
Πξνζηαζίαο Πξνζθχγσλ θαη Αηηνχλησλ Άζπιν Κιάδνο Πξντζηακέλνπ: ΠΔ Γηνηθεηηθνχ
ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ ή ΠΔ Κνηλσληθψλ Αλζξσπνιφγσλ
ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Ννκηθήο ή ΠΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο».

Άξζξν 40
Γ.Π.Ν. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ
Ζ εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γεληθφ
Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» γηα ηελ θάιπςε ηεο
ζπλνιηθήο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην
λνζνθνκείν δχλαηαη λα παξέρεηαη κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ.

Άξζξν 41
Σειηθέο -Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Μέρξη ηελ πξψηε εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο: α) Oη ηξεηο (3) Τπεχζπλνη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο
Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηή ηεο
νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο κεηαμχ ησλ πέληε (5) Τπεχζπλσλ γηα ηνλ
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ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο Κέληξσλ Τγείαο, νη νπνίνη έρνπλ ηνλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ. β) Ο εθπξφζσπνο ηνπ
πξνζσπηθνχ, πιελ ηαηξψλ, νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ΣΔ κε Α΄ βαζκφ, ησλ
Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Μνλάδσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.
2. Οη κέρξη ζήκεξα θαηαηεζείζεο εθέζεηο ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ
Φαξκαθεπηηθνχ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ παξήιζε ηξίκελν απφ ηεο
θαηαζέζεψο ηνπο ζεσξνχληαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζεο θαη νη αζθήζαληεο απηέο,
δχλαληαη λα πξνζθχγνπλ ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν, εληφο ηεο λφκηκεο
πξνζεζκίαο, αξρνκέλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν 42
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, ε
νπνία είλαη αληίζεηε κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαξγείηαη.
Καηαξγνχληαη νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ λ.3868/2010 (….. Α΄), ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1902/1990 (138 Α΄ )
θαηαξγείηαη.

Άξζξν 43
Οη δηθαηνχρνη φισλ ησλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο θαη ινηπψλ επηδνκάησλ
πξφλνηαο, ηδίσο αηκνξξνθηιηθνί, πάζρνληεο απφ αλνζνεπάξθεηα,

ηπθιφηεηα,

εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ νηθεία Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, σο πξνυπφζεζε γηα
ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο.
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Άξζξν 44
Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Υ. ΚΑΣΑΝΗΓΖ

Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ,

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ

Α. ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Α. ΛΟΒΔΡΓΟ
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ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ

ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ
ΓΗΚΣΤΩΝ

Η. ΡΑΓΚΟΤΖ
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