ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
((Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς ‘Εργο νΙΙΙ, Παράρτημα 12 της
-

από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών
στον τομέα της υγείας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΙού
-

ΟΙΟ-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Άρθρο Ι
Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας ((Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραψίας
κατά του καρκίνου»

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και
εποπτεύει δράση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. 1)
της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54) υπό τον τίτλο «Προληπτικές
διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραψίας κατά του καρκίνου του μαστού» (Δράση).
2. Σκοποί της Δράσης είναι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, η βελτίωση των
δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
γυναικών.
3. Φορέας υλοποίησης της Δράσης, κατά την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόψασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’
4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων και των έργων του
Ταμείου Ανάκαμης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας.
4. Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών
που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. Οι ωψελούμενες του πρώτου εδαψίου
πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών,
β) να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
γ) να μην έχουν διενεργήσει την ίδια διαγνωστική εξέταση εντός του ημερολογιακού έτους
που προηγείται εκείνου, κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση, και
δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των πέντε (5) ημερολογιακών ετών
που προηγούνται του έτους, κατάτο οποίο υλοποιείται η Δράση.
5. Η διαδικασία υλοποίησης της Δράσης διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:
α) της άυλης συνταγογράψησης και εκτέλεσης του παραπεμπτικού ψηψιακής
μαστογραψίας,
β) της διάγνωσης του ακτινοδιαγνώστη και της γνωμάτευσης ιατρού συναψούς ειδικότητας
και, εψόσον διαπιστώνεται εύρημα το οποίο χρήζει περαιτέρω ελέγχου, της παραπομπής
για περαιτέρω υπερηχογραψικό έλεγχο και
γ) της άυλης συνταγογράψησης και εκτέλεσης του παραπεμπτικού υπερηχογραψήματος
μαστού της περ. β).

4.

6. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών
διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμψωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α’
133), περί της άυλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράψησης
ψαρμάκων.
7. α) Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης της ψηψιακής μαστογραψίας της περ. α) της παρ. 5
ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, σύμψωνα με το άρθρο μόνο της υπό στοιχεία
Α3(γ)/οικ.76492/13.10.2016

Κοινής

απόψασης των Υπουργών

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών (Β’ 3458), περί της
κοστολόγησης και ανακοστολόγησης ιατρικών πράξεων,
β) Η τιμή αποζημίωσης της κλινικής εξέτασης και. γνωμάτευσης της περ. β) της παρ. 5
ορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου Ι του π.δ. 127/2005 (Α’ 182), περί των αμοιβών των
ιατρικών επισκέψεων, σε τριάντα (30) ευρώ.
γ) Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης του υπερηχογραψήματος μαστού της περ. γ) της παρ. 5
ορίζεται σε οκτώ ευρώ και Είκοσι οκτώ λεπτά (8,28), σύμψωνα με το άρθρο 4 του π.δ.
157/1991 (Α 62) που ισχύει για τις αμοιβές ιατρικών πράξεων.
8. Με Κοινή απόΦαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω τα
διαδικαστικά στάδια υλοποίησης της Δράσης, τα Κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων στο
Πεδίο εψαρμογής του παρόντος, οι προϋποθέσεις και το Πλαίσιο συμμετοχής τους, η
διαδικασία

ελέγχου,

εκκαθάρισης

και

πληρωμής

των

δαπανών

της

Παρ.

7,

η

χρηματοδότηση των δαπανών της παρ. 7, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕυρωΠαϊκής ‘Ενωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12
της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόψασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, Περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων και των έργων
του

Ταμείου

Ανάκαμψης

και

Ανθεκτικότητας,

καθώς

και

κάθε

άλλο τεχνικό

ή

λεπτομερειακό ζήτημα για την εψαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 2
Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εψήβων

—

Προσθήκη άρθρου 83Α στον ν. 4600/2019
Στον ν. 4600/2019 (Α’ 43) μετά το άρθρο 83, περί της σύστασης και λειτουργία Εθνικών
Μητρώων Ασθενών, προστίθεται άρθρο 83Α ως εξής:
«Αρθρο 83Α
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εψήβων
1. Συστήνεται και λειτουργεί στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασψάλισης» (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών
και Εψήβων (Μητρώο), το οποίο αποτελεί υΠομητρώο του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών
της υπό στοιχεία οικ. 6677/23.10.2020 απόψασης του Υπουργού Υγείας (8’ 4792), με σκοπό
την ηλεκτρονική καταγραψή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα, με όλα τα δοσολογικά
σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εψηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμού για Παιδιά και Εψήβους της υποπερ. ΙΙΙ) της περ. Α) της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4675/2020 (Α’ 54) και σύμψωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
την εύκολη πρόσβαση των ψυσικών, θετών

ή

αναδόχων γονέων

ή

των ασκούντων την

επιμέλεια στις Πληροψορίες σχετικές με τον εμβολιασμό των παιδιών τους και την

2.

υπενθύμιση με ηλεκτρονικά μέσα των εμβολιασμών, καθώς και την άμεση πρόσβαση των
παιδιάτρων στο ιστορικό εμβολιασμού των παιδιών και των εψήβων.
2. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου της παρ. 1 ορίζεται το Υπουργείο Υγείας. Κατά τη
σύσταση

και τη λειτουργία του Μητρώου, το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος
επεξεργασίας, διασψαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής
ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμψωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ Ι
119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’
-

137).
3. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ορίζεται ως εκτελούσα, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την
επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στο Μητρώο. Προς τον σκοπό αυτό, η
ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατ’ εψαρμογή της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. 8) της παρ. 2 του
άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την
υλοποίηση, την τήρηση των δεδομένων υπό συνθήκες που διασψαλίζουν την ακεραιότητα,
την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητά τους καθώς και κάθε άλλο Θέμα, που αψορά
στην ομαλή λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Τα δεδομένα, προσωπικά ή μη, που καταχωρίζονται στο Μητρώο, συλλέγονται,
τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους αναψερόμενους
στην παρ. 1 σκοπούς, με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
5. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται
ειδικότερα Θέματα για: α) τη λειτουργία του Μητρώου με βάση τους ειδικότερους σκοπούς
του, β) τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων
που καταχωρίζονται σε αυτό και την ασψάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και
κρυπτογράψησης, γ) την ενημέρωση των ψυσικών, θετών ή αναδόχων γονέων ή των
ασκούντων την επιμέλεια με ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό τον προγραμματισμό των
εμβολιασμών, δ) την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τον
τρόπο επεξεργασίας αυτών από τους αποδέκτες, ε) τους ακριβείς όρους της διάθεσης
συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής ψύσης, στ) τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, ζ)
τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια
για την εψαρμογή του παρόντος.)>.
Άρθρο 3
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
1. Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού, όπως καθιερώνεται με την υπό στοιχεία Α2α/Οικ.
5648/20.11.1976 (Β’ 1425) απόψαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, τηρείται και σε
ηλεκτρονική μορψή.
2. Για την είσοδό τους στην υπηρεσία της παρ. 1, κάθε θεράπων ιατρός ταυτοποιείται με τη
χρήση των κωδικών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράψησης (ΣΗΣ). Η πρόσβαση
στην υπηρεσία για τους ψυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την
επιμέλεια πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(8ον.8Γ-ΕΨΠ) με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’
184) και για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας
—

χρήσης (Οπθ Τίπιθ Ρ5νιοΓς-ΟΤΡ), ο οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην
κινητή συσκευή του χρήστη.
3. Με Κοινή από4αση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης, δύναται να
ρυθμίζονται ειδικότερα Θέματα για: α) το περιεχόμενο και τα στοιχεία που καταχωρίζονται,
β) τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που
καταχωρίζονται στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και την ασψάλεια της επεξεργασίας των
δεδομένων

αυτών,

ψευδωνυμοποίησης

συμπεριλαμβανομένης

της

και

γ)

κρυπτογράψησης,

χρήσης
την

τεχνικών

άσκηση

των

ανωνυμοποίησης,
δικαιωμάτων των

υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών από τους αποδέκτες, δ)
τους ακριβείς όρους της διάθεσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής ψύσης, ε) τις
απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, στ) τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης των ιατρών
κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία για την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, ζ)
τη διαδικασία αυθεντικοποίησης των ψυσικών, θετών

ή

αναδόχων γονέων

ή

των

ασκούντων την επιμέλεια των ανηλίκων, η) τη διαδικασία πρόσβασης των παιδιών μετά την
ενηλικίωσή τους, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή
του παρόντος.
Άρθρο 4
Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις
Μαθητή

—

—

Ηλεκτρονική έκδοση Α·τομικού Δελτίου Υγείας

Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 35 ν. 4816/2021

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί σύνταξης ιατρικών
βεβαιώσεων από θεράποντες ιατρούς μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (8ον.-ΕΨΠ), προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαψερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εψαρμογή, που είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Βον.8Γ-ΕΨΠ).
Μέσω της ηλεκτρονικής εψαρμογής του πρώτου εδαψίου είναι δυνατή η έκδοση του
Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), όπως αυτό καθορίζεται με την υπό στοιχεία
Φ.6/304/75662/Γ1/15.5.2014

κοινή

απόψαση

των

Υψυπουργών

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων και Υγείας, περί καθορισμού του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και
προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, ψύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του
Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Β’ 1296).».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, περί των τρόπων ενημέρωσης των
ενδιαψερομένων για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσής τους μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.ΒΓ-ΕΨΠ), προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η παρ. 5
διαμορψώνεται ως εξής:
«5, 0 ενδιαψερόμενος ενημερώνεται για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με λήψη

μηνύματος (5π), που περιλαμβάνει τον αριθμό βεβαίωσης (ίΓο1ε) στο κινητό τηλέψωνο
που έχει δηλώσει κατά την εγγραψή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράψησης και
λαμβάνει το έγγραψο της ιατρικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (θ-ιτιίΙ). Ειδικά για την έκδοση του Α.Δ.Υ.Μ. ενημερώνονται με τους τρόπους

4’.

του πρώτου εδαψίου σι ψυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς
ασκούν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών».

ή

τα ψυσικά πρόσωπα που

3. Στην παρ. ό του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, περί της εξουσιοδοτικής διάταξης για την
έκδοση Κοινής υπουργικής απόψασης ως προς τις ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις,
προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:
«6. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται
τα είδη ιατρικών βεβαιώσεων που εμπίτττουν στη ρύθμιση του παρόντος, τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσής τους, ο τύπος, το περιεχόμενο και τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών και ρυθμίζεται. κάθε αναγκαία Τεχνική
άλλη
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσής του Α.Δ.Υ.Μ., ο τύπος, το
περιεχόμενό του και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική
εψαρμογή του δεύτερου εδαψίου της Παρ. 1.».

ή

άλλη λεπτομέρεια για την

Άρθρο 5
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων
αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων Τροποποίηση
-

παρ. 2 άρθρου 32 του ν. 4816/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), Περί της χορήγησης μηνιαίου
επιδόματος στους ιατρούς που ειδικεύονται στην αναισθησιολογία, προστίθεται δεύτερο
εδάψιο, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση κάθε έτους ειδίκευσης
στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας. Στους ιατρούς του πρώτου εδαψίου, οι οποίοι
παρατείνουν την παραμονή τους, μετά το πέρας του χρόνου ειδίκευσής τους, ως
παρατασιακοί ειδικευόμενοι, το μηναίο επίδομα του πρώτου εδαψίου καταβάλλεται με την
ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου παράτασης.».
Άρθρο ό
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

—

Τροποποίηση περ. δ) παρ. 7 άρθρου 24 ν. 4865/2021

Η περ. δ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της νομοθετικής
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας, τροποποιείται, ώστε με απόψασή του να μπορεί
να καθορίζεται όχι μόνο ο χρόνος λήξης της ισχύος της ρύθμισης Περί υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού, αλλά και η αναστολή και η επαναψορά της σε ισχύ, και η περ. δ)
διαμορψώνεται ως εξής:
<ώ) Με απόψαση του Υπουργού Υγείας, λαμβανομένων υπόψη των επίκαιρων
επιδημιολογικών δεδομένων, δύνανται να καθορίζονται η αναστολή, η επαναψορά σε ισχύ,
καθώς και ο χρόνος λήξης της ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 7
Ρύθμιση Θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.
Κατά παρέκκλιση της παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 25/1975 (Α’ 74), περί της χρήσης του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ψωτισμού, έως την 30ή62022, οι δήμοι
μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης Φύσεως τέλη και
δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης
ανταττοδοτικών υπηρεσιών Τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρψωση του προϋπολογισμού
τους. Η απόψαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόψαση Τεχνικού
προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή
αναμόρψωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8
Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Υ.Πε. και των Κέντρων
Υγείας
Ι. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη νομιμοποίηση
δαπανών για την εξόψληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Η ισχύς του δέκατου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη νομιμοποίηση
δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων
κρουσμάτων κορωνοϊού ςονιο-ι9, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του
παρόντος.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως προς την εκκαθάριση
και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού
ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού ονιο-ι9, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη
δημοσίευση του παρόντος.
4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη νομιμοποίηση
δαπανών που
απορρέουν
από προμήθειες των
Νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ.
συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των
Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ιταρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη
δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 9
Τακτοποίηση εκκρεμών πλη ρωμών προς ‘Ιδρυμα Ι ατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών
Οι δαπάνες που αψορούν σε υπέρβαση συμβατικού αριθμού εξετάσεων, δειγμάτων για τη
γονιδιωματική επιτήρηση του κορωνοΙού ίΟνΙΟ-19, σύμψωνα με τις συναψθείσες
συμβάσεις μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, είναι κανονικές και νόμιμες. Οι δαπάνες
αυτές εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των οικείων ΑΛΕ. του προϋπολογισμού
του Ε.Ο.Δ.Υ., ύστερα από ισόποση επιχορήγησή του, από τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Κύρωση της από 173.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς -ργο νιιι, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωψελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας Ρυθμίσεις νια την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοΙού ΟΟνΙΟ-19 καιτην προστασία της δημόσιας υγείας»
-

Επισιτεύδοντα Υπουργεία
Υγείας

—

Ψηψιακής Διακυβέρνησης

—

Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας, 2132161236 και
5θθγ.8θγ@υοΙιον.ι’ (Υγείας) 210-9098600 (Ψηψιακής Διακυβέρνησης)
2131364920, .ι μ·ο1ρί5@_
(Εσωτερικών) και 2131364432,
-

-

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους Τομείς νομοιέτησης
στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύάμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ— ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΙΥΞΗ

Ι
2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ3

Χ
Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΓΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτηαης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψη4ιακής Διοκυβέρνησης, Υπουργείσυ Προστασίας
του Πολίτη Και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και Υπουργείσυ Τουρισμού.

Δ

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωτιίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση μειώνονται η πίεση που υψίσταται
το σύστημα υγείας της χώρας, Εξαιτίας της μη έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου Του μαστού, καθώς και το υψηλό κόστος που απαιτεί η θεραπεία του
σε προχωρημένο στάδιο. Σημειώνεται ότι η αποτελεσματικότητα στον προ
συμπΤωματικό έλεγχο και στην έγκαιρη διάγνωση ασθενειών στην Ελλάδα στο
παρελθόν παρουσίαζε σημαντική υστέρηση και δεν συμβάδιζε με τα
Με στόχο, επομένως, τον
ευρωπαϊκά πρότυπα αποδοτικότητας.
αποτελεσματικό προ-συμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, η
πλειοψηψία των χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης έχει θεσπίσει πληθυσμιακά
προγράμματα ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Η Ελλάδα, ωστόσο,
παραμένει από τις λίγες χώρες που δεν έχουν θεσπίσει τα συγκεκριμένα
προγράμματα προ-συ μπτωματικού ελέγχου που προβλέπουν καθολική
πληθυσμιακή κάλυψη (πε’ 5ςπίπΒ ίπ ΕυΓορπ υπιοπ, Ευ οΓππιΊ55οπ
2017). Ως αποτέλεσμα αυτού παρατηρείται έλλειψη στην καταγραψή
δεδομένων αναψορικά με τη μαστογραψία και τον προ-συμπτωματικό έλεγχο
τα τελευταία χρόνια.
Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προτείνεται η προσθήκη άρθρου 83Α
στον ν. 4600/2019 (Α’ 43) με αντικείμενο τη σύσταση και λειτουργία Εθνικού
Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εψήβων, το οποίο αποτελεί υπομητρώο
του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών.
Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προτείνεται η τήρηση και σε
ηλεκτρονική μορψή του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού, μέσα από το οποίο οι
γονείς (ψυσικοί, θετοί, ανάδοχοι και οι ασκούντες την επιμέλεια) και οι
παιδίατροι θα έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν τόσο στο παιδιατρικό
ιστορικό, όσο και στους εμβολιασμούς που έχουν γίνει ή που πρέπει να γίνουν
και να καταγράψουν δεδομένα για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού.
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης
Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), κατά τα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία Φ.6/304/75662/Γ1/ 21.5.2014 (Β’ 1296) ΚΥΛ μέσω του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Συνταγογράψησης (Σ.Η.Σ) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κατά τον ίδιο τρόπο
που εκδίδονται οι ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις του άρθρου 35 του ν.

(0.

4816/2021 (Α’ 118), δηλαδή με την είσοδο του Ιατρού στην εψαρμογή κατόπιν
αυθεντικοποίησής του με τους κωδικούς του Σ.Η.Σ. Συναψώς, προβλέπεται
εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κοινής απόψασης των Υπουργών
Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον καθορισμό των τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσής του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), τον τύπο, το περιεχόμενό του, καθώς και τη ρύθμιση κάθε
άλλης, συναψούς τεχνικής

ή

άλλης λεπτομέρειας.

Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής της
οικονομικής ενίσχυσης προς τους ειδικευόμενους αναισθησιολόγους, όταν
αυτοί παρατείνουν την παραμονή τους στο νοσοκομείο, ως ειδικευόμενοι, και
μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου ειδίκευσής τους.
Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η περ. δ) της παρ. 7
του άρθρου 24 ν. 4865/2021 (Ν 238), ώστε με απόψαση του Υπουργού Υγείας
να μπορεί να καθορίζεται όχι μόνο ο χρόνος λήξης της ισχύος της ρύθμισης
περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, αλλά και η αναστολή και η
επαναψορά της σε ισχύ.
Άρθρο 7: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά την παράταση έως την 30ή.6.2022
της δυνατότητας των δήμων να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και
πάσης ψύσεως τέλη και δικαιώματα νια την κάλυψη άλλων αναγκών τους,
συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά
την κατάρτιση ή αναμόρψωση του προϋπολογισμού τους, έπειτα από
δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής προς το δημοτικό συμβούλιο.
Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα δαπανών των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Υ.Πε. και των Κέντρων Υγείας και πιο
συγκεκριμένα παρατείνεται η ισχύ ς:
της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη νομιμοποίηση
-

δαπανών για την εξόψληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των
Υ.Πε, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του υπό ψήψιση σχεδίου νόμου
(παρ. 1),
του δέκατου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη νομιμοποίηση
δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού
ύποπτων κρουσμάτων κορωνοΙού ςΟνιο-ι9, από τη λήξη της, έως τη
δημοσίευση του υπό ψήψιση σχεδίου νόμου (παρ. 2),

-

η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως προς την
εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων
βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοΙού ςονιο-ι9, από τη λήξη

-

της, έως τη δημοσίευση του υπό ψήψιση σχεδίου νόμου (παρ. 3) και
η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη
νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών
-

Ιι

Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της
Θεσσαλονίκης, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του υπό ψήΦιση σχεδίου
νόμου (παρ. 4).
Άρθρο 9: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τακτοποιούνται οι εκκρεμείς
πληρωμές προς το ‘Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
και οι οποίες αψορούν σε υπέρβαση συμβατικού αριθμού εξετάσεων,
δειγμάτων για τη γονιδιωματική επιτήρηση του κορωνοϊού ςονιο-ι9,
σύμψωνα με τις συναψθείσες συμβάσεις μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Η έλλειψη αποτελεσματικού προ-συμπτωματικού ελέγχου κατά του
καρκίνου του μαστού έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη αρνητικών δεικτών μη
θεραπεύσιμης θνησιμότητας. Αναλυτικότερα, στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, κατά
μέσο όρο, η πιθανότητα επιβίωσης των γυναικών που διαγιγνώσκονται
έγκαιρα σε πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού στην πενταετία μετά τη
διάγνωσή τους, ψτάνει το 96%. Αντιθέτως, η πιθανότητα επιβίωσης των
γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού σε μεταγενέστερο
στάδιο εκδήλωσης της νόσου μειώνεται στο 38%.
Άρθρο 2: Η πρόβλεψη της σύστασης και λειτουργίας Εθνικού Μητρώου
Εμβολιασμών Παιδιών και Εψήβων, ως υπομητρώου του Εθνικού Μητρώου
Εμβολιασμών, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας του εμβολιαστικού προγράμματος κυρίως ως προς
τον προγραμματισμό και την καταγραψή των εμβολιασμών, την ευχερέστερη
επισκόπηση του ιατρικού ιστορικού ιστορικού εμβολιασμού των παιδιών και
-

εψήβων από τους παιδιάτρους τους, την εύκολη πρόσβαση των γονέων
(ψυσικών, θετών, αναδόχων καιτων ασκούντωντην επιμέλεια) στις επιμέρους
πληροψορίες σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους, καθώς και την
υπενθύμιση

των εμβολιασμών, με σκοπό την τήρηση του Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά, σύμψωνα και με τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για οικονομία χρόνου και
προς διευκόλυνση των γονέων μετην ψηψιοποίηση του βιβλιαρίου υγείας του
παιδιού, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στις πληροψορίες υγείας του παιδιού
τόσο στους γονείς (ψυσικούς, θετούς, αναδόχους και ασκούντες την
επιμέλεια), όσο και στους θεράποντες ιατρούς.
Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης
και λήψης Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμψωνα με τον

ΑΙ.

ισχύοντα τρόπο έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων. Οι γονείς (ψυσικοί, θετοί,
ανάδοχοι και οι ασκούντες την επιμέλεια) απαλλάσσονται από την ταλαιπωρία
καιτο χρονικό βάρος της αυτοπρόσωπης μετάβασης στον επαγγελματικό χώρο
του ιατρού για την παραλαβή, αψενός, του απαραίτητου Α.Δ.Υ.Μ., το οποίο
συνιστά δικαιολογητικό εγγραψής των τέκνων στο νηπιαγωγείο και την Α’ Τάξη
του Δημοτικού Σχολείου και, αψετέρου, του ιατρικού πιστοποιητικού
παρακολούθησης της υγείας των μαθητριών και μαθητών στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Άρθρο 5: Αποσαψηνίζεται ο χρόνος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης
προς τους ειδικευόμενους αναισθησιολόγους, όταν αυτοί, μετά την
ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου ειδίκευσης, παρατείνουν την
παραμονή τους στο νοσοκομείο ως ειδικευόμενοι για την απρόσκοπτη
συνέχιση της υποβοήθησης του έργου των κλινικών που υπηρετούν.
Άρθρο 6: Η τροποποίηση της περ. δ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.
4865/2021, ώστε με απόψαση του Υπουργού Υγείας να μπορεί να καθορίζεται
όχι μόνο ο χρόνος λήξης της ισχύος της ρύθμισης περί υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού, αλλά και η αναστολή και η επαναψοράτης σε ισχύ.
Άρθρο 7: Είναι απαραίτητο να καταστεί δυνατή η ισοσκέλιση του
προϋπολογισμού πολλών δήμων, ιδίως κατόπιν της αύξησης του ενεργειακού
κόστους και της επιβολής του τέλους ταψής των απορριμμάτων, σε
συνδυασμό και με τα μειωμένα ίδια έσοδά τους. Ειδικότερα, παρέχεται η
δυνατότητα έως την 30ή.6.2022, με δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής
επιτροπής προς το οικείο δημοτικό συμβούλιο, να καταρτιστεί ή να
αναμορψωθεί ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους και να
χρησιμοποιηθούν έσοδα, καθώς καιτο σχηματισθέν χρηματικό υπόλοιπο από
ανταποδοτικά ή λοιπά πάσης ψύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη
άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης εκείνων των
ανταποδοτικών υπηρεσιών τους που παρουσιάζουν έλλειμμα.
Άρθρο 8: Εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού ςΟνιΙ-ι9 προέκυψαν
πρόσθετες δαπάνες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις
Υγειονομικές Περιψέρειες και τα Κέντρα Υγείας, οι οποίες πρέπει να
καλυψθούν άμεσα για την ικανοποίηση των προμηθευτών και τη διασψάλιση
της ομαλής λειτουργίας του συνόλου των ψορέων του ευρύτερου Εθνικού
Συστήματος Υγείας.
Άρθρο 9: Εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού ςΟνΙυ-19 σημειώθηκε
υπέρβαση του συμβατικού αριθμού εξετάσεων, δειγμάτων για τη
γονιδιωματική επιτήρηση του κορωνοϊού ίΟνιΟ-19, σύμψωνα με τις
συναψθείσες συμβάσεις μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Οι σχετικές

‘3

επομένως δαπάνες είναι νόμιμες, ανταποκρίνονται σε παρασχεθείσες
υπηρεσίες και, έπειτα από την εκκαθάρισή τους, Πρόκειται να πληρωθούν.

3.

Ποιους ψορείς

ή τιληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αφορά τις Ελληνίδες Πολίτες και τις γυναίκες Πολίτες Τρίτων χωρών
που Παραμένουν νόμιμα οτην ελληνική επικράτεια, οι οποίες πρέπει να
πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69)
ετών,
β) να ψέρουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
γ) να μην έχουν διενεργήσει την ίδια διαγνωστική εξέταση εντός του
προηγούμενου ημερολογιακού έτους από εκείνο κατά το οποίο υλοποιείται η
Δράση και
δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των προηγούμενων
πέντε (5) ημερολογιακών ετών από εκείνο το έτος, κατά το οποίο υλοποιείται
η Δράση.
Διευκρινιστικά, ως προς τις γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών, η προτεινόμενη
ρύθμιση καταλαμβάνει δικαιούχους αδειών διαμονής, αναγνωρισμένες με
καθεστώς διεθνούς προστασίας, καθώς και δικαιούχους προσωρινής
προστασίας.
Άρθρο 2: Αψορά στα παιδιά και στους εψήβους, στους ιατρσύς που θα έχουν
πρόσβαση στο εν λόγω Μητρώο, καθώς και τους εμπλεκόμενους στην
επεξεργασία δεδομένων ψορείς.
Άρθρο 3: Αψορά στους γονείς, τα τέκνατους και τους θεράποντες παιδιάτρους.
Άρθρο 4: Αψορά στους θεράποντες ιατρσύς και τους αρμόδιους κατά
περίπτωση επαγγελματίες υγείας, στο σύνολο των γονέων (ψυσικών, θετών,
αναδόχων καιτων ασκούντωντην επιμέλεια) των μαθητριών/μαθητών, καθώς
και

στους

διδάσκοντες

των σχολικών
μονάδων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως και των νηπιαγωγείων.

πρωτοβάθμιας,

Άρθρο 5: Αψορά τους ειδ ικευόμενους στην αναισθησιολογία που τελούν σε
παράταση της σύμβασής τους.
Άρθρο 6: Τους πολίτες άνω των 60 ετών.
Άρθρο 7: Τους ΟΤΑ. α’ βαθμού και εμμέσως τους πολίτες της Επικράτειας.
Άρθρο 8: Εθνικό Σύστημα Υγείας, Υγειονομικές Περιψέρειες, Υπουργείο Υγείας,
Ψ υχιατρικές και Πανεπιστη μιακές Κλινικές, Αρεταίεισ και Αιγινήτειο
Νοσοκομείο, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 9: ‘Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

Η αναγκαιότητα της αξιολσγσύμενης ρύθμισης

4·

Το εν λόνω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1: υποιτερ. 1) της Περ. Β) της Παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’
54)
Άρθρο 6: περ. δ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238)
Άρθρο 7: Παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 25/1975 (Α’ 74), Παρ. Ι του άρθρου 185
του ν. 4555/2018 (Α’133), παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), άρθρο Ι του ν.
4684/2020 (Α’ 86), άρθρο εικοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 90), άρθρο 106 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), παρ. 2 του άρθρου
65 του ν. 4821/2021 (Α’134), Παρ. Ι του άρθρου 40 του ν. 4873/2021 (Α’248)
Άρθρο 8: Παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), άρθρο δέκατο του ν.
4737/2020 (Α’ 204), Παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), παρ. 28
του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης
νομοθεσίας

)

με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Άρθρο 1: Προκύπτουν δημόσιες δαπάνες, οι
οποίες δεν καλύπτονται από τις Πάγιες διατάξεις
περί αποζημίωσης ιατρικών επισκέψεων στο
Πλαίσιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιπλέον, σε αντίθεση μετο
υψιστάμενο πλαίσιο, εισάγεται γενική, αλλά
ορισμένη ουσιαστική ρύθμιση της δράσης,
προσδιορίζεται καθ’ ύλην το αντικείμενό της και
καθορίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο τα Θέματα
που μπορούν να ρυθμιοτούν με την κανονιστική
πράξη που Θα εκδοθεί.

Επίσης, για τα άρθρα 2 έως 7 και 9, σι
επιδιωκόμενοι με τις σχετικές ρυθμίσεις στόχοι
δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω αλλαγής
προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης

ή

άλλης κανονιστικής πράξης, δεδομένης της
έλλειψης σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Άρθρο

8:

Πρόκειται

για παράταση
και
τροποποίηση
υψιστάμενων
νομοθετικών
ρυθμίσεων, η οποία είναι δυνατή μόνο με
διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος.

1) με αλλαγή δισικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
τηςδυνατότηταςνέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νσμσθεσίας;
Η) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώτιινων και
υλικών πόρων;

Οι επιδιωκόμενοι με τις σχετικές ρυθμίσεις στόχοι
δεν μπορούν να επιτευχθούν, λόγω της ψύσεως
τους
με
αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικης προσεγγισης της υψιστάμενης
νομοθεσίας.
Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και
ανθρώπινων,
δεν
εξυπηρετούν
τους
επιδιωκόμενους στόχους της
ρύθμισης.

προωθούμενης

Συναψείς Πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;

ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της ΕΕ. ή
του ΟΟΣΑ:

Άρθρο 1: Ελήψθησαν υπόψη αντίστοιχες πρακτικές
δευτερογενούς τιρόληψης που λαμβάνουν χώρα στη
Γαλλία καιτο Βέλγιο.

Η) σε όργανα της ΕΕ,:

)

7

σε διεθνείς
σργσνισμσύς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

1

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με
την αξιολογούμενη ρύθμιση

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της σξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο

1:

Διενέργεια προ-συ μπτωματικού
ελέγχου του καρκίνου του μαστού στην
κρίσιμη ηλικιακή ομάδα πενήντα (50) έως
εξήντα εννέα (69) ετών του γυναικείου

πληθυσμού της χώρας.
διαγνώσεις
του καρκίνου του μαστού σε αρχικό στάδιο.
Μείωση του ποσοστού θνησιμότητας εξαιτίας
του καρκίνου του μαστού που διαγιγνώσκεται
Έγκαιρες

σε προχωρημένο στάδιο.
Άρθρο 2: Η ηλεκτρονική καταγραφή των
εμβολίων για όλα τα νοσήματα, βάσει του
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για
Παιδιά και Εήβους και σύμψωνα με τις
οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

)

βραχυτιρόθεσμοι:

Αρθρο 3: Η ευκολη προσβαση των γονεων στις
επιμέρους πληροψορίες σχετικές με τον
εμβολιασμό των παιδιών τους και τη
διενέργεια ηλε κτρονικών υπενθυ μίσεων με
σκοπό την τήρηση των προγραμματισμένων
εμβολιασμών, καθώς καιτην άμεση πρόσβαση
των παιδιάτρων στο ιστορικό εμβολιασμού,
για την αξιολόγηση της κατάστασης υγείας
ενός παιδιού, κατά την διάρκεια μιας έκτακτης
ή προγραμματισμένης επίσκεψης.
Άρθρο 4:
Επιταχύνεται η
διαδικασία
χορήγησης και έκδοσης Α.Δ.Υ.Μ., η οποία έχει
ως αυτόθροη συνέπεια την ελαχιστοποίηση
της ταλαιπωρίας των γονέων, οι οποίοι μέχρι
σήμερα έπρεπε να μεταβούν αυτοπροσώπως

στο ιατρείο του θεράποντος ιατρού. ‘Ετσι,
αποψεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο
συγχρωτισμός
δεδομένης
της
ανάγκης
περιορισμού της διασποράς της πανδημίας
του κορωνοϊού ςονιο-ι9, η οποία παραμένει
σε έξαρση μέχρι και σήμερα.
Άρθρο

5:

Η

εξάλειψη αμψιβολιών που
ανέκυψαν σε σχέση με τον χρόνο καταβολής
της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) στους
ειδικευόμενους
στην
ειδικότητα
της
αναισθησιολογίας που τελούν σε παράταση
της σύμβασής τους.
Άρθρο

6: Η προσαρμογή στα επίκαιρα
υγειονομικά
δεδομένα
ως
προς τον
εμβολιασμό του πληθυσμού της χώρας κατά
του κορωνοϊού ςονιο-ι9.
Άρθρο
7:
Διασψάλιση
ομαλής
και
απρόσκοπτης λειτουργίας ΟΤΑ. α’ βαθμού.
Άρθρα

και 9:
8
Κάλυψη
δαπανών
προκληθεισών από την πανδημία ςονιο-19
Άρθρο 1: Συνολική βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας, ιδίως της πρόληψης.
Βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής
του γυναικείου πληθυσμού της χώρας.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Καθιέρωση του προ-συμπτωματικού ελέγχου
(5ςΓπΊπ) του καρκίνου του μαστού στη χώρα
και μείωση της νοσηρότητας της νόσου με
Η) μακροτιρόθεσμοι:

υψηλό
επιπολασμό
στον
πληθυσμό.
Αποσυμψόρηση του συστήματος υγείας και
μείωση του κόστους που προκαλεί η
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σε
προχωρημένο στάδιο.
Άρθρα 2 έως 4: 0 ψηψιακός μετασχηματισμός
της διοίκησης, ο ψηψιακός εκσυγχρονισμός
στο τομέα της υγείας, η διαμόρψωση
πληρέστερη ς εικόνας των εμπλεκόμενων
ψορέων για την εμβολιαστική κάλυψη των

(1.

παιδιών και εψήβων και η απλούστευση των
διαδικασιών σε σχέση με τις εγγραψές των
μαθητών στα σχολεία ως προς την υποχρέωση
προσκόμισης Α.Δ.Υ.Μ. και την τήρηση
βιβλιαρίου υγείας παιδιού.
Άρθρσ 5: Η δημιουργία κινήτρων για την
προσέλκυση ιατρών στην ειδικότητα της
αναισθησιολογίας και την παραμονή τους για
περισσότερο
χρόνο
Ε.Σ.Υ.
στο
ως

παρατασιακοί ειδικευόμενοι.
Άρθρο 6: Η αντιμετώπιση της πανδημίας

ονι ο-ι9.
Άρθρο 7: Βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμός της
αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής
διοίκησης και διασψάλιση της ευημερίας των
πολιτών.
Άρθρα 8 και 9: 0 οικονομικός εξορθολογισμός
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Για την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν σι
και της ΕΛΣΤΑΤ

βάσεις

δεδομένων του

ΟΟΣΑ

(1

> Εκπαίδευση Πολιτισυόι:
-

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

στοιχεία

στόχος

(3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποιροίτων γ’βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στου
τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών από την έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιηρένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙδΟ κλπ)
Αριθμός

συμμετοχών

Καινοτομίας (διεθνή

&

σε

προγρόμμεττα

‘Ερευνας,

Τετηολογίας

&

εθνικά), ανά Πτινεπιεττημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/ρελετών που έχουν ανατεθεί τισό τον ιδιωτικό τομέα,
ανά Πανεπιστημιακή /Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό

ενηλίκων

(στο

σύνολο

του

ενεργοό

πληθυσμού)

που

συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ Α’ΘΜΙΑ /

Β’ΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφόβητων/σύνυλυ πληθυαρού
Αριθμός ατόμων που εγκοταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση
ης β’ βάθμιας και α’ βάθριας τκπαίδευσης

/ έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών
στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών ίιαθητών στο σύνολο (των μαθητιλν)

—

Κατανομή

ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων

/

απογευματινών σχολείων και αριθρός μαθητών

που φοιτούυ σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών
Μέσος όρος Π/Υ

/ σύνολο

/ σύνολο

ραθητών

μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από ορογράρρατα ενισχυτικής
εκπαίδευσης

/ έτος

Δαπάωι ανά μαθητή ανά βαθρίδα (Α’θρια, Β’θμια) εκπαίδευσης

,

Πρτερματπποιηθτίσες ανασκαφές,

κατά είδος

,

,

Εξελιξη την τελευταια Εετια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
και αιιοτελέαματο,

Πρόσφατα

Επι&ωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετία)

και

αριθμός ευρημάτων
Χρηρατοδοτήσκις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σκ Εφορείες Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνηρτίων, παραδοσιακών και ιστορικών
οικισίιών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείστς αποζημιώσεις,
για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων σου έχουν εκτελεσθεί σε μνηρεία και αρχαιολογικούς
χώρους, και δασάνες έργωυ που βρίσκονται σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σκ μουσεία και λοιπά κτίρια και
δαπάνες έργων που βρίσκονται ατ εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά υομική ρορφή και είδος βιβλιοθήκης,
ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό διαρέρισμα

Εΰνική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουοας ψύοης των τομέων αυτών πολιτικής, ειταψίεται οτην κρίση του
επιοτιεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν
Θα ενσωματώνονται δείκτες οτην Ανάλυση.
Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

2ο.

,

Εξελιξητηντελευταιαετια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

—

—
—

Πρόσφατα

Επι&ωκόμενος

στοιχεια

στοχσς (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προιόν συ ογοραίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζύγιο τρεχουσών

(% ΑΕΠ)

συναλλαγών

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς νις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές ττλεόνασμα (ως

%

Ενειρμονισιιένος Δείκτης Τιμών

ΑΕΙ!)
Κειτεινεελωτή

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

—-

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά Που ειστιράττονται μέχρι σήμερα από Τον φόριι ή Τιινς φόρους
ντους οποίους οφυρνύν νι διατάξεις νου νομοσχεδίου.
Ποσά

Που

εισοράχθηκον από φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιομισμού φόρου ή επιβολής
Που ακυρώδηκαν εν μέρει ή εν όλοι από τα δικιιστήριει

προστίμων

Κοινωνική τιολιπκή:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ

Εξελιξη την

ΣΧΕΣΕΙΣ

τελευταια δετια

—

Αριθμός επιχειρησιοκών. κλαδικών και ομυιοεοιιγγελιιιττικών συμβάσεων (υιιι
Εγσσε εάν συυήφθη Το ουγκενριρένο έτος) Και ιιριθμός/ποσοστό εμγιιζνρέυων
Που καλύπτονται ιιπό ιιυτές
λριθμός/οοοοστό νιτ ε που συνήφθησανχωρίς προσφυγή νε διιιμεοολόβηση
%ριθμός/ποποστό οσε. νου συνήφθησπνχωρίς τρυσφυγή νε διιιιτησίιι
Μέσος χρόνος ολοκλήριισης διειδικιτοίιις μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικοοίος διοιτησίσς
Μέση διάρκεια σ.σ.ε (προβλεπόίιενη σ-τα σχετικά κείίιενιι αλλά κοι νριη’μιιτική με
την έννοια της οαριλνοσης μετά ες συιβοτικι) τους λήξη)
Ώρες εργασίεις ανά ημέρα, εβδομάδα ναι τινά κλάδο οικονομίιις
Αριθμός αμοιβόιενων υπτρωριών (ποιι δηλώθηκαν) ανά εργιιζόμενν κιιι κλάδο
Οικονομίας
Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό ιιτνχηράτων που
τροκάλεοαν θάνατο ή αναπηρία

—

—

—

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στόχος (3ετια)

Πρόσφατα

στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα

Επι&ωκόμενος

στοιχεια

στόχος (3ε-τια)

—

Εξέλιξη την τελευταία Πενία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πρόσφατα

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό ιιακοογοόνια ανέονων

Ποσοστό ανευ-Μοε νέων
Ποσοστό σνεονίας νιιναικώο
Ι-Ί

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμνιβών (ανά βασικό
τοιιέιτ Πις
οιοονο ιιίιτς Γ -‘ς κλπ.!
,,,,ΚομειΕιικειν1ι,
Μερική απασχόληση ως ποσοστά της συνολικής ιτποσχόλησης (στν σύυυλν Του
—

—‘

- -‘ι επι ειδινόυννανιετνέοιιςί
νισκκμκτ

Ποσοστό απσσχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνον (στο σύνολν τον
—‘-ινιυκκμοκ καιτιδιεότεπατιτινλνντι

Εξέλιξη την Τελευταία θετία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πρειγμαοικό ύψος ουνεάξειιο ανά ιισφολισνική ομάδα (μισθωτοί του ιδινιτικνύ
Τομέα δημόσιοι υπάλληλοι, εσσγγτλροτίες Και έμαοροι, αγρότες) και ανά έτη
ιονολικής ασφάλισης και αντίοτυιχες δαπάνες
Υψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί τον ιδιιονινοό
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι. αγρότες) και αντίστοιχα
λύοδα τον ΕΦΡΑ
Ι!λικίο (προγμανινή) συνταξιοδότησης ανά πληθυομιοιεή ομόδιι ναι έτη συνολικής
ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύννοξης

επί Του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφνγών σχετικό με την απονομή σύνταξης που γίνοντοι Εν μέρει
όλωδεκτές
Ποσοστό συνταξιοθονικής δοπόνης

—

ή Εν
—

—

—

—

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενση
στοχος (3ετιιή

Εξέλιξη την τελευταία δετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενοις
στόγοε ί3ετίαί

Εξέλιξη την τελευταία ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος(3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία θετία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΙΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειεις

ή

σε Κοινωνικό

ιποκλεισμό
Ίσσοστό υλικής στέρησης σε Τέσσερα περισσότερα βασικά ει·γειθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία
τντιμετώπιοης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού Που λαμβάνει επιδόματα Και η αντίστοιχη κρατική δαπάνη
(συνολικά και ανά επίδομα]
Αριθμός παιδιών σε ορφσνοτροφεία
ιριθμός αστέρων (εκτίμηση] που σιτίζονται από δήμους και άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού Που μένει Πε προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω κρίσης (π.χ.
πεισμός, πορκαιά]
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρύνητας, δυσκολίες μάθησης
κλπ]

—

ΥΓΕΙΑ

—

—

Αριθμός ιατρών ανά ίδθδ κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά Ιδθδ κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλεοτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος αριθμός και ανά
διαθέσιμο κρεβάτι). μέση παραμονή, περίθ&ιψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά
Αριθμός ασθενών Που περιμένουν για Χ μήνες Κα εξυπηρετηθούν (για ρη επείγουσα
περίθαλιίιν
εξέταση]
Αριθμός νοσηλειών ανά ΙδδΟ κατοίκους
Λ...ο.,Λ.. .ι,..,τ., .4.,...,-..1 ,-ι υπηρεσία
··‘· “··

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο

συνολικά
ανά υ
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά υ
οιιάδα

Ποσοστό ιιελών Δ.Σ. ετιιιοειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, Περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων ανά
φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙ ΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

—
—

λιτήρατα ασύλου

—

Ποσοστό αποδοχής

—

Μέσος χρόνος έκδοσης εεττοιράσεων

Μετανειστεοτικές ροές ανά πύλη εισόδο/χώρα προέλευσης! ηλικιακή ομάδα/φύλο
%ριθμάς απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των απελαυνυρένων/αιτία απέλεισης
Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού
ριλοξενουρέυων]
Περιστατικά Και είδος ιιαροβστικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο σευίσ οννό θιι υσάρχουννικ στοιχεία νου οφαρούε εσεε αλλου οσυος σον σροέμχοι.ευι ανά
άλλους δείκτες (ονοαχόλησυ. εννιι δεοοιι, νσραβαεινόιηια κλσ.)

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

Δικαιοσύ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

,

.

,

Εξελιξη την τελευταια δετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επι&ωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπειλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) ρονίμωο/ιδαχ β] ιδοχ και νή μετακλητών υπαλλήλων
λναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση. γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβειση στο ΙΝΤΕΙθΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίοίταιιελ)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο δημοσίων
‘πηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικά. περιφερειακό, νομαρχιακό
Και τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός στόμων που εξυπηρετούοται από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος κειι εινά
υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδυσίος και πρόσθετες δαπάνες ως ιτοσοστύ
επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων προσωπικού ως
ποσοστά της συνολικής δαπάνης ανάυπουμγείο

£2.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία δετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδειακάμενση
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πμάκιιρατα
ατοιχειπ

Επιδιωικόμενας
σταχας (3ετία)

Πμύσφιιτα
ατοιχεια

Επιδιωκόμενας
στιιχοη (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δμάατες αδικημάτων και αναλογία ανά Ιδδ,Οδδ
κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά γεωγραιρική περιοχή
Διαπραχδέντα αδικήματα Και θεωρούμενοι ως δράατες αυτών κατά εδοικύτητα,
φύλο και τάξεις ηλικιών
δτήαια οτατιατική απεικάοιαη Των αδικημάτων και αξιύποιοων αομπεμιιρκρώο σον
προκαλούν-το κοινά αίαθημα (σοδρωποκτονίες, ληατείες. κλοπές διαρμήξεις)
—

Αδικήματα παν αφορούν ατην παράνομη είαοδο και παραμονή ατη χώμα
Σοχούτητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποαοατύ εγκληματικώο αεριπτώαεωο παο εξιχνιάατηκαν ατο αύνολο των
εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων ατη δημάαια ασφέώεια
Αμιδμύς κατοίκων ανά αατονομικύ, ανά αατυτορικύ τμήμα και ανά περιοχή
αανυνάμεοαης
Αναλογία αατιινορικώτ ανά Ιδδδ κατοίκοτς
τμήμα και περιοχή αατιιτύμεοαης

—

αναλογία κατοίκων ανά αατονομιιιύ

Κατά κεφαλή καδαμές δαπάνες για αατιινομικές απημεαίες
Κατανομή πύμων για την αντιμετώαιαη ης παμαβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς
(αχ εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές,
τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

—
—

Αμιδμύς ειαεμχύρεοων αστικών, εργατικών και εμπορικών διαφορών
Αμιδμάς ειαεμχύμεοων διοικητικών πεμιπτώαεων
Σοναλικύς χρύνος παν απαιτείται για την επίλυση αστικών, εμπορικών, εμγατικών,
διοικητικιλν και άλλι,ιν υποδέαει.ιν
Μέσος χμύτος έκδοσης δικαστικών ααοφάαεων (Ειμηνοδικεία, Πμωτοδικεία,
Εφετεία, Αρειος Πέις’ος/Σομβούλιο δπικματείας)
Μέαος ύμας των οποδέαεων ανά δικαατή (ποινικά, πολιτικά και διοικητικά
δικαστήρια)
Ποααατύ δικαστικών εεποφάαεων πακ αιεομώνονται μετά ααύ έφεαη ή αναίρεση
Αμιδμύς κποδέαεων παν επιλύονται με το σύατημα τοκ εξωδικαατικού
‘τυμβιβααμαύ
λξιαποίηαη εναλλακτικών μεδάδων επίλοαης διαφορών, πχ διαμεααλάβηαη
Στήριξη των ατύμων που χμήζαον πμαατααίας άλλα δεν διαδέτουν πύμαος (νομική
προατααία)
Κάστας πμοαφκμής στη δικαιοσύνη
Πααοατά ηλεκτρονικής αποβολής δικαγμάφων
Ποσοστά διεκπεμαιουμένωκ κατ’ έτος οπαδέαεων έναντι εκκμεμών (αε ετήσια και
τυναλική βάση εκκμεματήτων)
Ιίοαοανά ποινικών υποθέσεων, αε ετήσια βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
‘ετατμέψιμες σε χρήμα
Μέσο κύατας σωφμονιατικαύ συστήματος ανά κραταύμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φαλάκων) ανά κματαύμενα

Ανάπτυξη

—

—

-—

—

Επενδυπκή δραστηριότη Τα:

ΕΙΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΠΡΙΟΤΙΙΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία δετία
—

Δείκτης παγκύαμιας ανταγωνιατικάτητας
ηαεκδύσεις ως % ΑδΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑδΠ
Αριθμύς επιχειρήσεων ααυ ανοίγαον ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίοτοιχος
αμιθμύς απααχολαομένων σε αυτές.
Άμιθμάς επιχειμήαεων σον κλείνουν ανά κλάδο και πεμιφέμεια και ανείαταιχας
αμιθμύς απααχαλουμένων σε ακτές

23.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

-

Εξέλιξη την τελευταία δετία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μονάδες Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού Που εξνπηρττείται από βιολογικούς καθειρισμούς
Ποσοστό Των ακτών Που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση συ σχέση με το
‚ύνολο Των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών
λριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρεοσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμέετων που διατέθηκαν σε άλλες
νρήσεις (πχ. εινακύκλωση, παραγωγή ενέργειας. λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διεετιθέρενων απορριμμέετων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστρόφηκαν από πνρκαγιό / σύνολο δασικών
‘κτάσεων
Ποσοστό αναδασωθτισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων /σύνολκ
κστεστραρμένων δασών από πυρκαγιές

Προσφατα
στοιχεια

Ειυ&ωκόμκνιις
στοχος (3ετια)

Πιτφατα

Επιδιωκόμενος

-

—

—

—

—

Ποσοστό προοτοτενόμενων περιοχών σε σχέση μτ την συνολική έκταση της χώρεις
Ποσοστό του προόοολογισμού που διατίθεται για θέματα οροοτιισίας
περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μομφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κανά κεφαλή
ηοσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετίτι

Εξέλιξη Την Τελευταία δετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

τηνπε (3ετιπί

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληρσοριακού συστήματος, ποια Θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξισλογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Χ
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ

Άρθρο

1:

Απαιτείται

η
εψαρμογή της
προβλεπόμενης διαδικασίας για τη διακίνηση και
την εκτέλεση των άυλων παραπεμπτικών
διαγνωστικών εξετάσεων του άρθρου 13 του ν.
4704/2020 (Α’ 133). Μέσω του συστήματος της
ηλεκτρονικής συνταγογράψησης, θα αιτοσταλούν
μηνύματα 5Μ5 στα κινητά των δικαιούχων που
έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράψηση

1) Εάν Είναι άμεση,
εξηγήστε:

με το παραπεμπτικό και οδηγίες. Επιπλέον Θα
υπάρχει σήμανση στην καρτέλα του δικαιούχου
στο σύστημα συνταγογράψησης της ΗΔΙΚΑ.
Άρθρο 3: Μέσω της ΕΨΠ, σι γονείς/λοιποί
ασκούντες την γονική μέριμνα και οι θεράποντες
ιατροί δύναται να έχουν πρόσβαση στο
Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού.
Άρθρο 4: Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εψαρμογής, καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική
έκδοση του Α.Δ.Υ.Μ.

ί) Εάν Είναι έμμεση,

εξηγήστε:

είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα

Ιι,

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ
Τα

προβλεπόμενα

είναι

συμβατά

με

κατευθύνσεις

Εξηήστε:

πληροψοριακά
τις

της

Μ ετασχη ματισμου

βασικές
Βίβλου

και

πιο

συστήματα
αρχές

και

Ψηφιακού
συγκεκριμενα

εμπίπτουν στις εφαρμογές του Κεψαλαίου

7.4.

της Βίβλου («ΨηΦιακές Δημόσιες Υπηρεσίες»).

12

Διασψαλίζεται η διαλειτουρικότητα του εν λόνω ιτληροψοριακού συστήματος
ΟΧΙ
με άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Χ

Η διαδικασία ως προς τη χορήγηση Α.Δ.Υ.Μ., την
είσοδο στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας παιδιού
καιτη

ποια είναι
αυτα τα συστηματα:

Αναψέρατε

σύσταση

και λειτουργία Εθνικού Μητρώου

Εμβολιασμών Παιδιών και Εψήβων υλοποιείται
κατοιτιν διασταυρωσης των αναγκαιων στοιχειων
του/της αιτούντος/σας με τα απαραίτητα μητρώα
του δημόσιου τομέα.

13

Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ ΙΙ
ΟΧΙ

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυσή αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Στόχος

Άρρσ
Άρθρο

Ι

Με την προτεινόμενη ρύθμιση υλοποιείται η δράση της δημόσιας
υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραψίας κατά
του

καρκίνου».

Επιδιωκόμενοι

σκοποί

της

ιτροτεινόμενης

ρύθμισης είναι α) η βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης
θνησιμότητας, β) η μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας, γ) η

ελάψρυνση του κόστους θεραπείας, δ) η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ασθενών, ε) η βελτίωση στην πρόσβαση στο σύστημα
υγείας σε μη προνομιούχες ομάδες του γυναικείου πληθυσμού
της χώρας, στ) η επέκταση της λειτουργικότητας του συστήματος
της άυλης συνταγογράψησης, ζ) ο προγραμματισμός και η

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

εψαρμογή πολιτικών προαγωγής της υγείας, της ευημερίας και
του προσδόκιμου ζωής και επιβίωσης για τη βελτίωση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεψαλαίου της Χώρας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση και
λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εψήβων
ως υπομητρώου του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών στην ΗΔΙΚΑ
Α.Ε.. Η ίδια ρύθμιση προβλέπει την έκδοση κοινής απόψασης των
Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης για τον
καθορισμό των Τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων που
αψορούν στη λειτουργία του Μητρώου, στο περιεχόμενο και στα
στοιχεία καταχώρησης, στη συλλογή, στην ενημέρωση των
γονέων (ψυσικών, θετών ή αναδόχων) και των ασκούντων την
επιμέλεια, στη διαδικασία αυθεντικοποίησης και στις αναγκαίες
διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας τεχνικής ή
άλλης λεπτομέρειας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η τήρηση
Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού για πρώτη ψορά με
δυνατότητα πρόσβασης στους ψυσικούς, θετούς ή αναδόχους
γονείς ή ασκούντες τη γονική μέριμνα για έκαστο/η μαθητή/τρια,
απομακρυσμένα, μέσω της ηλεκτρονικής εψαρμογής που
παρέχεται στην Ενιαία Ψηψιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(Βον.ΒΓ-ΕΨΠ) καθώς επίσης και η αντίστοιχη δυνατότητα
πρόσβασης στην υπηρεσία στον, ανά περίπτωση, θεράποντα
ιατρό με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράψησης (Σ.Η.Σ.). Η ίδια ρύθμιση
προβλέπει την έκδοση κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και
Ψηψιακής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό των τεχνικών και
λεπτομερειακών θεμάτων που αψορούν στο περιεχόμενο και στα
στοιχεία καταχώρισης, οτη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία
δεδομένων, στις αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται η δυνατότητα
έκδοσης και χορήγησης Α.Δ.Υ.Μ. στους γονείς (ψυσικούς, θετούς
ή αναδόχους ή των ασκούντες την επιμέλεια) για έκαστο/η
μαθητή/τρια απομακρυσμένα μέσω της ηλεκτρονικής εψαρμογής
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράψησης (Σ.Η.Σ.) της
ΗΔΙΚΑ ΑΕ., για την έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για την εγγραψή των παιδιών στο νηπιαγωγείο
καθώς και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το
ηλεκτρονικό Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό σε

2.

ηλεκτρονική μορψή από τους αρμοδίους των σχολικών μονάδων
και ψέρει αναγνωριστικό αριθμό, προκειμένου να είναι εψικτός ο
έλεγχος της εγκυρότητάς του. Η ίδια ρύθμιση προβλέπει την
έκδοση κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Ψηψιακής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό
των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που αψορούν στη
διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσής του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), στον τύπο, στο περιεχόμενό του, καθώς και
κάθε αναγκαίας τεχνικής
Άρθρο 5

ή

άλλης λεπτομέρειας.

Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαψηνίζεται ότι στους
ειδικευόμενουςπου παραμένουν μετάτη λήξη της σύμβασήςτους
και την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου ειδίκευσης κατ’
εψαρμογή του άρθρου 10 του ν. 1609/1986 (Α’ 68), με τα ίδια
δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, η
οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021
(Α’ 118) θα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του συμβατικού
χρόνου παράτασης, ο οποίος ποικίλλει και είναι έως έξι μήνες με
δυνατότητα ανανέωσης. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία,
επειδή ανέκυψαν ερμηνευτικά προβλήματα σχετικά μετον χρόνο
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στη συγκεκριμένη
κατηγορία ειδικευόμενων, δεδομένου ότι έχουν εξαντλήσει τον
χρόνο ειδίκευσης και, εξ αυτού του λόγου, δεν μπορούσε να
ισχύσει για αυτούς ως χρόνος καταβολής η προβλειτόμενη στην
ισχύουσα παρ. 2 του άρθρου 32.

Άρθρο ό

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προκειμένου να καταστεί δυνατή
η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού πολλών δήμων, ιδί.ως κατόπιν
της αύξησης του ενεργειακού κόστους και της επιβολής του
τέλους ταψής των απορριμμάτων, αλλά και των μειωμένων ιδίων
εσόδων τους, παρέχεται η δυνατότητα έως την 30ή.6.2022, με
δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής προς το οικείο
δημοτικό συμβούλιο, να καταρτιστεί ή να αναμορψωθεί ο
προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους και να χρησιμοποιηθούν
έσοδα, καθώς και το σχηματισθέν χρηματικό υπόλοιπο από
ανταποδοτικά ή λοιπά πάσης ψύσεως τέλη και δικαιώματα για την
κάλυψη άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της
ισοσκέλισης εκείνων των ανταποδοτικών υπηρεσιών τους που
παρουσιάζουν έλλειμμα. Η εν λόγω απόψαση της οικονομικής
επιτροπής και η σχετική απόψαση τεχνικού προγράμματος, όπου
απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή
αναμόρψωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και στη βάση των επίκαιρων
υγειονομικών δεδομένων, τροποποιείται η περ. δ) της παρ. 7 του
άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), ώστε με απόψαση του
Υπουργού Υγείας να μπορεί να καθορίζεται όχι μόνο ο χρόνος

29.

λήξης της ισχύος της ρύθμισης περί υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού, αλλά και η αναστολή και η επαναοράτης σε ισχύ.
Δίνεται έτσι η δυνατότητα αναστολής, με απόψαση του Υπουργού
Υγείας, του διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ μηνιαίως που
επιβάλλεται σε πολίτες 60 ετών και άνω σε περίπτωση
παράβασης της υποχρέωσης εμβολιασμού της παρ. Ι του άρθρο
24 ν. 4865/2021.
Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα δαπανών
των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Υ.Πε. και των Κέντρων Υγείας.
Εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19 εντοπίστηκαν
πρόσθετες δαπάνες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τις Υ.Πε. και τα
Κέντρα Υγείας και συγκεκριμένα αναγκαίες δαπάνες για την
εξόψληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε,
νια την εύρυθμη λειτουργία αυτών (παρ. 1), των Κέντρων Υγείας
για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων
κρουσμάτων κορωνοΙού Ο\/ΙΟ-19, (παρ. 2), νοσοκομείων για την
εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων
κορωνοϊού ςονΙο-19 (παρ. 3), προμηθειών των νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των
Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίεισ και
Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης (παρ. 4).

Άρθρο 9

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τακτοποιούνται σι εκκρεμείς
πληρωμές προς το ‘Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών, σι οποίες αψορούν σε υπέρβαση συμβατικού
αριθμού εξετάσεων, δειγμάτων για τη γονιδιωματική επιτήρηση
του κορωνοϊσύ ςονιο-19, σύμψωνα με τις συναψθείσες
συμβάσεις μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Εξαιτίας της διάδοσης του κσρωνοΙού ςΟνΙο-19 σημειώθηκε
υπέρβαση του συμβατικού αριθμού εξετάσεων, δειγμάτων για τη
γονιδιωματική επιτήρηση του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19, σύμψωνα με
τις συναψθείσες συμβάσεις μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας και του Ιδρύματος Ιατροβιολσγικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών. Οι παρούσες δαπάνες, ωστόσο, είναι
κανονικές και νόμιμες και έπειτα από την εκκαθάρισή τους
πρόκειται να πληρωθούν.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οώέλ1 ιξιολογούμενης ρύθυισης

2

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟ ΝΟ Μ Ιλ,
Α ΝΤΑ ΓΟ Ν ΙΣΜ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
Π ΟΛ Ι Τ Ι ΣΤ Ι Κ
Ο
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών
Χ
Εξοικονόμηση
χρονου
ΑΜ ΕΣΑ
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αιτοτελεσματικότη
τα

Άλλο
ΟΦΕΛΙ-{
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Ε ΜΜ ΕΣ
Α

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαψάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

χ

Χ

Άλλο

Για ΤΟ άρθρο Ι Ο προ-συμπτωματικός έλεγχος νια την έγκαιρη διάγνωση συχνών μορψών καρκίνων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για Τη βελτίωση των δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας.
Η νομοθετική ρύθμιση εξυπηρετεί τους σκοπούς του έργου «Προληπτικά Διαγνωστικά Τεστ
Μαστογραίας κατά Του Καρκίνου», οι οποίοι είναι η μείωση στην πίεση στο συστήματος υγείας,
η μείωση στο κόστος θεραπείας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η βελτίωση στην
πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε μη ιτρονΟμιούχες ομάδες του γυναικείου πληθυσμού της χώρας,
η επέκταση της λειτουργικότητας του συστήματος της άυλης συνταγογράψησης, η υιοθέτηση του
ηλεκτρονικού ακέλου υγείας από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η καταγραψή και η δυνατότητα
επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού ψακέλου υγείας, ώστε να καταστεί
δυνατός ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εψαρμογή πολιτικών προαγωγής της υγείας, της
ευημερίας καιτου προσδόκιμου ζωής και επιβίωσης για τη βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
κεψαλαίου της Χώρας
Τα άρθρα 2 έως 4 δημιουργούν ένα ακόμη σημαντικό ψηψιακό εργαλείο στην προσπάθεια της
πολιτείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού ΟΙΟΙ9. Η δεδομένη χρηστικότητα
και αναγκαιότητά τους διέρχεται στην ψηψιακή εποχή με διπή συνέπεια, αψενός, την

2-1.

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ιτανδημικής κρίσης λόνω του κορωνσιού ΟΕΧ-19 και,
αψετέρου, την εμπέδωση του ψηψιακού εκσυγχρονισμού της Χώρας.

19.

Κόσισς ιιξιολοούμενΓς ρύΘμΙΟΓΙς

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Δ ΙΛΦΑ Ν ΕΙ
Α

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Σχεδιασμός /
προετοιμασί
α

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙροσλήψεις

/
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομέν
ων

Χ

‘Αλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΓΙΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαχείριση
αλλαγών
Κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Αναμένεται ένα διαχειρίσιμο κόστος για την παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής εψαρμογής των
ιατρικών βεβαιώσεων. Επίσης, δεν αναμένεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα κοστοβόρα, δεδομένου ότι
το προβλεπόμενο σύστημα στηρίζεται ως επίτο πλείστον σε υψιστάμενες υποδομές του Δημοσίου.
Ακόμα, αναμένεται να προκύψει ένα διαχειρί.σιμο κόστος νια την σύσταση του υπομητρώου
εμβολιασμών παιδιών και εψήβων, ενώ δεν αναμένεται να δυσκολευτούν σι δισικούμενοι στην
χρήση λόγω της εξοικείωσης μετην ΕΨΠ.

ο.

20

Κώδυνοι αξιολονούμενπς ρύθμισΓς

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

Α ΓΟ ΡΑ,
ο ΚΟ Νο ΜΙΑ,
Α ΝΤΑ ΓΩ Ν ΙΣ ΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
Π ΟΛ ΙΤ ΙΣΤ ΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Αναγνώριση

/ εντοπισμός
κινδύνσυ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής!
αντιστάθμισ
ης κινδύνων

Χ

Χ

Χ

‘Αλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝΩ Ν

Ανάδειξη
κολών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
‘Αλλο

Σχολιασμός! ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα 1-3: Δεν αναμένεται συγκεκριμένος κίνδυνος από την εψαρμσγή των προτεινόμενων
ρυθμίσεων, δεδομένου ότι, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προβλεπόμενων
εψαρμογών και του μητρώου εμβολιασμών παιδιών και εψήβων, έχουν ληψθεί όλα τα κατάλληλα
και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασψάλειας των διακινούμενων δεδομένων και της
διασψάλισης της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας αυτών, καθώς και της προστασίας τους
από κάθε παραβίαση ή από κάθε σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Άρθρο 4: Από την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης δεν προκύπτει συγκεκριμένος, εκ των
προτέρων αξιολογήσιμος κίνδυνος, δεδομένου ότι πρόκειται για ρυθμίσεις Οργανωτικού και
διοικητικού, κατά βάση, χαρακτήρα.

‘ι.

Γνώμες

ή

πορίσματα

(ηλεκτρονική

αρμόδιων

υπηρεσιών

και

ανεξάρτητων

αρχών

εττισύναψη).

21.
Ειδική

αιτιολογία

σε

περίπτωση

σημαντικής

αιτόκλιοης

μεταξύ

της

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 5 παρ. Ι και 5, Ολ, 16, 21 παρ. 3 και 25 του Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

Άρθρα 2, 8, 14 και 24 του ΧΘΔΕΕ,

δίκαιο
(συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συιβουλίου. της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των ψυοικών
επεξεργασίας
έναντι της
των
προσώπων
δεδομένων τισοοωτιικού χαρακτήσα και για την
ελευθερη κυκλοιβορια των δεδομενων αυτων και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαιέρον για τον
ΕΟΧ)

π
,

Κανονιομος

Οδηγία

Π

λτιόαοη

Π
26.

Συναψείς διατάξεις

διεθνών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Π

των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

συνθηκών ή συμφωνιών

Άρθρα 2, 8 και 14 της ΕΣΔΑ.

Διεθνείς συμβάσεις

Συναής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στο ιχεία_&_όασικό_περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & δασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Π

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροιτσττοισύμενων

29.

ή

ή

Τροποποίηση

καταργούμενων διατάξεων

-··

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Διατάξεις αξιολσούμενης ρύάμισης

Άρθρο 4
Ηλεκτρονικές
ιατρικές
βεβαιώσεις
Ηλεκτρονική έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας

—

Άρθρο 35
Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις

Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6
άρθρου 35 ν. 4816/2021
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
4816/2021 (Α’ 118), περί σύνταξης ιατρικών
βεβαιώσεων από θεράποντες ιατρούς μέσω
Μαθητή

—

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (ον.-ΕΨΠ), προστίθεται δεύτερο
εδάψιο, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1.

Κάθε

θεράπων

ιατρός δύναται να
συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαψερόμενο,
σε ειδική ηλεκτρονική εψαρμογή, που είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ-ΕΨΠ).
Μέσω της ηλεκτρονικής εψαρμογής του
πρώτου εδαψίου είναι δυνατή η έκδοση του
Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.),
όπως αυτό καθορίζεται με την υπό στοιχεία
Φ.6/304/75662/Γ1/15.5.2014 κοινή απόψαση
και
των
Υψυπουργών
Παιδείας
Θρησκευμάτων και Υγείας, περί καθορισμού
του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και
προϋποθέσεων

κατάρτισης,
χορήγησης,
ψύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του
Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή
(Α.Δ.Υ.Μ.) (Β’ 1296).».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.
4816/2021, περίτων τρόπων ενημέρωσηςτων
ενδιαψερομένων για την έκδοση της ιατρικής
βεβαίωσής τους μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.-ΕΨΠ),
προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η παρ. 5
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. 0 ενδιαψερόμενος ενημερώνεται για την
έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με λήψη
μηνύματος (5π,), που περιλαμβάνει τον
αριθμό βεβαίωσης (ι·ος) στο κινητό
τηλέψωνο που έχει δηλώσει κατά την

εγγραψή του στην υπηρεσία της άυλης
συνταγογράψησης και λαμβάνει το έγγραψο
της ιατρικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (-

1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να
συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις,
Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
από τον ενδιαψερόμενο, σε ειδική
ηλεκτρονική εψαρμογή, που είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας
Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (8ον.8Γ-ΕΨΠ).
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω
υπηρεσία
απαιτείται
η
προηγούμενη
αυθεντικοποίηση
του ιατρού, ο οποίος εισέρχεται
στην ηλεκτρονική εψαρμογή με
κωδικούς
τους
μοναδικούς
πρόσβασης
στο
Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράψησης.

στην
ηλεκτρονική εψαρμογή της παρ. 1,
ο ιατρός καταχωρίζει τον Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό
Ασψάλισης
και
Υγειονομικής
Περίθαλψης
Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)
άλλο
ή
ταυτοποιητικό
στοιχείο
του
ενδιαψερομένου και καταχωρίζει
λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του
ενδιαψερομένου στα πεδία που
εμψανίζονται στο σύστημα, και κατ’
ελάχιστο: α) το ονοματεπώνυμο
του ενδιαψερομένου, β) την
ημερομηνία γέννησής του και γ) τον
σκοπό χρήσης, όπου αυτός κατά
νόμο προβλέπεται.
3.

Μετά

την

είσοδο

4. Η ιατρική βεβαίωση που
εκδίδεται, ψέρει αριθμό βεβαίωσης
(ίΓςος1θ) και γίνεται υποχρεωτικά
αποδεκτή, σε ηλεκτρονική μορψή,
από όλους τους ψορείς του
δημόσιου καιτου ιδιωτικού τομέα.

τΙ). Ειδικά για την έκδοση του Α.Δ.Υ.Μ.
ενημερώνονται με τους τρόπους του πρώτου
εδαψίου σι ψυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς
ή τα ψυσικά πρόσωπα που ασκούν την
επιμέλεια των ανήλικων μαθητών.».

5. Ο ενδιαψερόμενος ενημερώνεται
για την έκδοση της ιατρικής
βεβαίωσης με λήψη μηνύματος
(τι5), που περιλαμβάνει τον
αριθμό βεβαίωσης (ΙΓεο) στο
κινητό τηλέψωνο που έχει δηλώσει

3. Στην παρ. ό του άρθρου 35 του ν.
4816/2021, περί της εξουσιοδοτικής διάταξης
για την έκδοση κοινής υπουργικής απόψασης

κατά την εγγραψή του στην
υπηρεσία
της
άυλης
συνταγογράψησης και λαμβάνει το
έγγραψο της ιατρικής βεβαίωσης
στην
αντίστοιχη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πιίΙ).

ως
προς
τις
ηλεκτρονικές
ιατρικές
βεβαιώσεις, προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και
η παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:
«6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας
και Ψηψιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται
τα είδη ιατρικών βεβαιώσεων που εμπίπτουν

στη ρύθμιση του παρόντος, τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσής
τους, ο τύπος, το περιεχόμενο και τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών και
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη
λεπτομέρεια για την εΦαρμογή του παρόντος.
Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία
ηλεκτρονικής έκδοσής του Α.Δ.Υ.Μ., ο τύπος,
το περιεχόμενό του και ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του δεύτερου εδαψίου της παρ.
1.»..
Άρθρο 5
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας
αναισθησιολογίας
νοσοκομείων
αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και
Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 32 του ν. 4816/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021
(Α’ 118), περί της χορήγησης μηνιαίου
επιδόματος στους ιατρούς που ειδικεύονται
στην αναισθησιολογία, προστίθεται δεύτερο
εδάψιο, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην
ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά

6. Με κοινή απόψαση των
Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα
είδη ιατρικών βεβαιώσεων που
εμπίπτουν στη
ρύθμιση του
παρόντος,
τα
τεχνικά
και
οργανωτικά
μέτρα
για
τη
διαδικασία έκδοσής τους, ο τύπος,
το περιεχόμενο και τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά
αυτών
και
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή
άλλη
λεπτομέρεια
για
την
εψαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 32
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς
ειδικότητας
αναισΘησιολογίας
νοσοκομείων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και
Θρησκευμάτων
1. Στους ιατρούς ειδικότητας
αναισθησιολογίας, που διορίζονται
σε Θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ,
ανεξαρτήτως
βαθμού,
καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα
ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. Το
εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και

3 )_.

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,
χορηγείται
μηνιαίο
επίδομα
ύψους
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, Το οποίο
καταβάλλεται με την ολοκλήρωση κάθε έτους
ειδίκευσης
στην
ειδικότητα
της
αναισθησιολογίας. Στους ιατρούς του πρώτου
εδαψίου, οι οποίοι παρατείνουν την
παραμονή τους, μετά το πέρας του χρόνου
ειδίκευσής

ειδικευόμενοι,

τους,

ως

παρατασιακοί

το μηναίο επίδομα του
πρώτου εδαψίου καταβάλλεται με την
συμβατικού
χρόνου
ολοκλήρωση
του
παράτασης.».

στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς
ειδικότητας
κλάδου
ΕΣΥ
αναισθησιολογίας, αντί της ήδη
χορηγούμενης προσαύξησης του
άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’
73). Το επίδομα καταβάλλεται από
την έναρξη της ισχύος του παρόντος
και

στους

ιατρούς

μέλη

ΔΕΠ

ειδικότητας
αναισθησιολογίας,
καθώς και στους επικουρικούς
ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς
θητείας
ειδικότητας
αναισθησιολογίας που υπηρετούν
σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του
Υγείας
και
Υπουργείου
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων.
2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται
στην
ειδικότητα
της
αναισθησιολογίας,
παρέκκλιση
των

κατά
κείμενων

διατάξεων,

χορηγείται μηνιαίο
επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται
με την ολοκλήρωση του κάθε έτους
ειδίκευσης στην ειδικότητα της
αναισθησιολογίας.
3. Το επίδομα των παρ. 1 και 2
χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι
αψορολόγητο, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
συμπεριλαμβανομένης
εισψορά,
ειδικής
και
της
εισψοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν
υπόκειται
σε
ασψαλιστικές
εισψορές κύριας και επικουρικής
ασψάλισης, εψάπαξ παροχής και
υγειονομικής περίθαλψης και δεν
προσμετράται στο ανώτατο όριο
αποδοχών που προβλέπεται για
τους ιατρούςτου ΕΣΥ.

3’.

4. Αναστέλλεται η εψαρμογή του
άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’
73) έως 31.12.2022.

Άρθρο ό
Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 24

εμβολιασμού
Τροποποίηση περ. δ) παρ. 7 άρθρου 24 ν.
4865/2021

—

Η περ. δ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.
4865/2021 (Α’ 238), περί. της νομοθετικής

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
1.

Για

επιτακτικούς

λόγους

εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας,

Προστασίας της δημόσιας υγείας,
εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά

τροποποιείται, ώστε με απόψασή του να
μπορεί να καθορίζεται όχι μόνο ο χρόνος
λήξης της ισχύος της ρύθμισης Περί

του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 όλα τα
ψυσικά πρόσωπα που έχουν την
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους

υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, αλλά
και η αναστολή και η επαναψορά της σε ισχύ,
και η περ. δ) διαμορψώνεται ως εξής:

εντός της Ελληνικής Επικράτειας
και έχουν γεννηθεί έως και την
31η.12.1961. Τα πρόσωπα του

«δ) Με απόψαση του Υπουργού Υγείας,
λαμβανομένων υπόψη των επίκαιρων

πρώτου εδαψίου πρέπει να έχουν
λάβει την πρώτη ή τη μοναδική
δόση έως και την Ιόη Ιανουαρίου

επιδημιολογικών δεδομένων, δύνανται να
καθορίζονται η αναστολή, η επαναψορά σε
ισχύ, καθώς και ο χρόνος λήξης της ισχύος του

2022, η δε ολοκλήρωση του
εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να
γίνει
σύμψωνα
με
τις

παρόντος.».

προβλεπόμενες διαδικασίες
στον προβλεπόμενο χρόνο.

και

2. Δεν υΠέχουν την υποχρέωση της
παρ. 1:
(α) όσοι έχουν νοσήσει και για
διάστημα ενενήντα (90) ημερών
από τη νόσηση και
(β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους
λόγους υγείας που εμποδίζουν τη
διενέργειατου εμβολίου, σύμψωνα
με την υπό στοιχεία Δία!
Γ.Π.οικ.50933/ 13.8.2021 κοινή
απόψαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’
3794), όπως εκάστοτε ισχύει.
Ειδικώς, τα άτομα με αναπηρία που
αδυνατούν να υποβληθούν στη
διαδικασία του εμβολιασμού για
αντικειμενικούς
λόγους,
που
σχετίζονται με την πραγματική τους

κατάσταση,

ως

συνέπεια

των

παθήσεών Τους, όπως σι βαριές
περιπτώσεις

αυτισμού

και

επιληψίας,

δύνανται

να

εξαιρούνται από την υποχρέωση
εμβολιασμού,

ύστερα

από

αιτιολογημένη

εισήγηση

του

θεράποντος

ιατρού

τους

και

κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές
ανά υγειονομική περιφέρεια της
ανωτέρω

κοινής

υπουργικής

απόψασης. Δεν εμπίπτουν, επίσης,
στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος
οι κατηγορίες εργαζομένων που
υποχρεούνται

σε

εμβολιασμό

κατ’εψαρμογή του άρθρου 206 του
ν. 4820/2021 (Α’ 130).
3.

Η

συμμόρψωση

με

την

υποχρέωση του παρόντος άρθρου
αποδεικνύεται διαζευκτικά μέσω:
α)

Ψηψιακού

Πιστοποιητικού

ςονιο-ι9 της Ε.Ε.
ΓΊΊς

(ΕΕ)

2021/953

(Ε Οί8ίΙ ονιο
του Κανονισμού
του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της Ι4ης Ιουνίου 2021 και του
άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης

Νομοθετικού

Περιεχομένου

(Α’

87),

η

οποία

κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.
4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες
σχετικά

με την

κατάσταση του

ψυσικού προσώπου-κατόχου του
όσον αψορά στον εμβολιασμό
στη

ή

νόσηση από τον κορωνοϊό

ονι 0-19,
β)

βεβαίωσης εμβολιασμού της

παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020 (Α’ 256),
γ)

βεβαίωσης

επιβεβαιώνεται

νόσησης
με

που
θετικό

διαγνωστικό έλεγχο της παρ. Ι του

άρθρου
5
της
υπ’
αρ.
2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής
απόψασης των Υπουργών Υγείας
και Επικρατείας,
δ) ισοδύναμου πιστοποιητικού
βεβαίωσης τρίτης χώρας.

ή

4. Στην περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης
της
παρ.
Ι
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Στην
περίπτωση διενέργειας της πρώτης
δόσης έως και τη δεκάτη πέμπτη
ημέρα του μήνα και ολοκλήρωσης
του
εμβολιαστικού
κύκλου
σύμψωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες
και
στον
προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς νια
τον μήνα αυτόν, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50)
ευρώ. Σε περίπτωση διενέργειας
της πρώτης δόσης από τη δέκατη
έκτη ημέρα του μήνα και εντεύθεν,
επιβάλλεται
το
σύνολο
της
κύρωσης του πρώτου εδαψίου.
Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο
2022, για την παραβίαση της
υποχρέωσης
της
παρ.
Ι
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις της
παρούσας αίρονται από την πρώτη
μέρα του επόμενου μήνα από την
πραγματοποίηση
της
πρώτης
δόσης.
Σε
περίπτωση
μη
ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου,
σύμψωνα
με
τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και
στον προβλεπόμενο χρόνο, οι
κυρώσεις επιβάλλονται από το
χρονικό σημείο θεμελίωσης της
σχετικής υποχρέωσης, σύμψωνα με
την παρ. 1. Το σχετικό πρόστιμο
επιβάλλεται,
βεβαιώνεται
και
εισπράπεται αμελλητί από την

Ανεξάρτητη
Δημοσίων
Αρχή
Εσόδων
με
τις
σύμψωνα
ειδικότερες προβλέψεις της κοινής
απόψασης της παρ. 7 του παρόντος
και
τον
Είσπραξης
Κώδικα
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,
Α’ 90 [ΚΕΔΕ)), κατά περίπτωση.
4Α. Ο υπόχρεος στην καταβολή του
προστίμου, εψόσον αμψισβητεί την
Πράξη επιβολής του, έχει δικαίωμα
να προσβάλει αυτή ενώπιον των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
με προσψυγή ουσίας. Το ίδιο ισχύει
και για τη ρητή απορριπτική
απόψαση
επί
της
αίτησης
ανάκλησης της πράξης επιβολής
προστίμου ή για τη σιωπηρή
απόρριψή της, η οποία τεκμαίρεται
μετά την πάροδο απράκτων
ενενήντα (90) ημερών από την
υποβολή της.
5. Για την επιβολή του διοικητικού
προστίμου
της
παρ.
4
διαβιβάζονται
τα
περιοδικά
αναγκαία

Προσωπικά δεδομένα,
ονοματεπώνυμο,
όπως
μητρώνυμο,
πατρώνυμο,
ημερομηνία γέννησης και Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης,
με τήρηση όλων των σχετικών
εγγυήσεων και εψαρμοζομένου του
άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία
των
ψυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοψορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της Οδηγίας
95/46/ΕΚ για την Προστασία
Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (1 119), από την

4’ο.

εταιρεία

την

με

Διακυβέρνηση

«Ηλεκτρονική
Κοινωνικής
Α.Ε.)

επωνυμία

Ασψάλισης»

στη

Γενική

(ΗΔΙΚΑ

Γραμματεία

Πληροψοριακών

Συστημάτων

Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του
Υπουργείου

Ψηψιακής

Διακυβέρνησης,

προκειμένου

προσδιορισθεί
Φορολογικού

ο

να

Αριθμός

Μητρώου

των

υπόχρεων ψυσικών προσώπων. Στη
συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ διαβιβάζει τα
στοιχεία του πρώτου εδαψίου στην
ΛΑΔΕ. Το Υπουργείο Υγείας και η
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδιότητα του
Υπευθύνου Επεξεργασίας και της
Εκτελούσας

την

Επεξεργασία,

σύμψωνα με τις περ. 7 και 8 του
άρθρου Ι του ΓΚΠΔ αντίστοιχα,
όπως ορίζεται στα άρθρα 55 και
55Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και
στο άρθρο 29 της από 3032020
Πράξης

Νομοθετικού

Περιεχομένου

(Α’

75),

οποία

η

κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.
4684/2020 (Α’ 86). Η ΛΑΔΕ ορίζεται
ως

ανεξάρτητος

Υπεύθυνος

Επεξεργασίας αποκλειστικά νια τον
σκοπό

της

βεβαίωσης

και

είσπραξης των δημοσίων εσόδων
κατά τον ΚΕΔΕ και υπό αυτήν την
ιδιότητα

διασψαλίζει

την

προστασία των δικαιωμάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και
των

δεδομένων

χαρακτήρα,

προσωπικού

σύμψωνα

με

το

ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και,
ιδίως, σύμψωνα με τις διατάξεις
του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019
(Α’ 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως
ανεξάρτητος

Υπεύθυνος

Επεξεργασίας νια τον σκοπό της
ταυτοποίησης

των

υπόχρεων

ψυσικών προσώπων.

4ιι

6. Οι πόροι που συγκεντρώνονται
από την επιβολή των κυρώσεων της
παρ. 4 αξιοποιούνται αποκλειστικά
για την Ενίσχυση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, στο Πλαίσιο της
αντιμετώπισης του
κορωνοΙού
ονι 0-19.
7.α) Με
Υπουργών

κοινή απόψαση των
Υγείας, Οικονομικών,

Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του
Διοικητή της ΛΑΔΕ, δύνανται να
καθορίζονται:
αα) η διαδικασία προσδιορισμού
από την Η.ΔΙ.Κ.Α. των ψυσικών
προσώπων που εμπίπτουν στο
πεδίο εψαρμογής του παρόντος, τα
αναγκαία
δεδομένα για τον
προσδιορισμό

του

Αριθμού

Μητρώου
των
Φορολογικού
υπόχρεων σε εμβολιασμό ψυσικών
προσώπων, ο τρόπος διαβίβασης
αυτών

και

οι

αναγκαίες

διαλειτουργικότητες με μητρώα
του δημοσίου τομέα για την
ταυτοποίηση
των
ανωτέρω
προσώπων, οι ειδικότεροι όροι και
τα
αναγκαία
τεχνικά
και
οργανωτικά μέτρα προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, ο χρόνος
τήρησης αυτών, καθώς και τα
ζητήματα
άσκησης
των
δικαιωμάτων των υποκειμένων,
αβ) η διαδικασία ελέγχου, η
διαδικασία
διαπίστωσης
των
παραβάσεων, η διαδικασία και ο
τρόπος επιβολής του προστίμου, η
αρμοδιότητα
οργάνου
του
επιβολής, το περιεχόμενο της
πράξης επιβολής και της πράξης
ειδοποίησης, ο τρόπος και η
διαδικασία
κοινοποίησης
της
επιβολής του προστίμου, σύμψωνα

112.

με Το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α’
170), η προθεσμία καταβολής, ο
τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του
προστίμου,
διαδικασία
η
είσπραξης, οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία, η Προθεσμία, ΟΙ ειδικοί
λόγοι και σι συνέπειες της αίτησης
ανάκλησης της πράξης επιβολής
προστίμου, και
κάθε
αναγκαία
αγ)
άλλη
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.
β)

Με κοινή απόψαση των
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών,
καθορίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία διάθεσης των πόρων
που προέρχονται από την επιβολή
των κυρώσεων του παρόντος
άρθρου.
γ) Με απόψαση του Υπουργού
Υγείας, δύναται να τροποποιείται η
ημερομηνία του πρώτου εδαψίου
της παρ. 1, προκειμένου το παρόν
να

ψυσικά
εψαρμόζεται
σε
πρόσωπα που συμπληρώνουν το
εξηκόστό (όθό) έτος της ηλικίας
τους μετά την 31η.12.2021.
δ) Με απόψαση του Υπουργού
Υγείας, λαμβανομένων υπόψη των
επίκαιρων
επιδημιολογικών
δεδομένων, καθορίζεται ο χρόνος
λήξης της ισχύος του παρόντος.
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Αριθμ. 99 /4 / 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση
της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς
‘Εργο νιιι,
Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος “Κοινωφελές ‘Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του
Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών
στον Τομέα της υγείας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοΙού ίΟΙΒ-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»
-

-

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέποντυ μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

1.α.Προβλέπεται η κατάρτιση, ο συντονισμός και η εποπτεία της Δράσης
δημόσιας υγείας υπό τον τίτλο ιιΠροληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις
μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» (Δράση), από τη Γενική
Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
β. Ορίζεται ο φορέας υλοποίησης της εν λόγω Δράσης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), σι
δικαιούχοι της Δράσης και σι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν,
Προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν, η διαδικασία υλοποίησής της και οι Τιμές
αποζημίωσης των σχετικών εξετάσεων, σι οποίες καλύπτονται από πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

2.α.Συστήνεται και λειτουργεί στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ .Κ.Α. Α.Ε.),
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (Μητρώο), το οποίο
αποτελεί υπομητρώο του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών.
β. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ορίζεται ως ο φορέας εκτέλεσης της επεξεργασίας των
δεδομένων που καταχωρίζονται στο Μητρώο και αναλαμβάνει μεταξύ άλλων,
τον Τεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της λειτουργίας του Μητρώου.
γ. Ρυθμίζονται, με κ,υ.α., ειδικότερα Θέματα αναφορικά με τη σύσταση και
λειτουργία του εν λόγω Μητρώου.

Ι

3.α.Προβλέττεται η τήρηση του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού και σε ηλεκτρονική
μορφή.
β. Παρέχεται εφεξής η δυνατότητα έκδοσης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.τ-ΕΨΠ) του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
4. Αποσαφηνίζεται ότι το χορηγούμενο μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ στους ιατρούς, που ειδικεύονται στην ειδικότητα της
αναισθησιολογίας σε νοσοκομεία αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και
Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρατείνουν την παραμονή τους μετά το
πέρας του χρόνου ειδίκευσής τους, καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του
συμβατικού χρόνου παράτασης.

5. Διευρύνεται το περιεχόμενο της παρεχόμενης εξουσιοδότησης αναφορικά
με τη συμμόρφωση των οριζόμενων φυσικών προσώπων στο μέτρο της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του ίΞΟνΙΠ-19.
6. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (ν.25/1975), μέχρι
την 30.6.2022, η χρησιμοποίηση από τους δήμους εσόδων από ανταποδοτικά
και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα, για την κάλυψη άλλων αναγκών τους,
συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά
την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα. (Σύμφωνα με το ν.4873/2021, η εν λόγω δυνατότητα ισχύει μέχρι
την 3Γ.3.2022).
7. Παρατείνεται από τη λήξη της (5.11.202 1) έως τη δημοσίευση του υπόψη
σχεδίου νόμου, η ισχύς διατάξεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοΙού ίΞΟνΙΓ-19, που αφορούν:
στη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε,
στη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοΙού ίΞΟνΙΕι-19,
στην εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποτιτων κρουσμάτων κορωνοϊσύ ίΞΟνΙΠ-19,
στη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των
Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
της Θεσσαλονίκης.
-

-

-

-

8. Αναγνωρίζονται ως κανονικές και νόμιμες οι δαπάνες, που αφορούν σε
υπέρβαση συμβατικού αριθμού εξετάσεων δειγμάτων για τη γονιδιωματική
επιτήρηση του κορωνοΙού ίΞΟνΙΕ-19, σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις
μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, και
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των οικείων Α.Λ.Ε. του
2

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ., ύστερα από ισόποση επιχορήγησή του, από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα Οικονομικά
αποτελέσματα:
Ι.

Επί του Κρατικού προυτιολογισμού

1. Δαπάνη από την υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές
διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου μαστού» (Δράση)
και την αποζημίωση των σχετικών εξετάσεων.
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο Γενικής
Κυβέρνησης.
2. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων λόγω αναστολής της επιβολής διοικητικού
προστίμου ύψους εκατό (100) ευρώ στα οριζόμενα φυσικά πρόσωπα, που δεν
τηρούν το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του ίΞονιΓ’
19.
ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του τιρουτιολογισμού λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
1. Δαπάνη εξαιτίας της παράτασης ισχύος διατάξεων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΙΙΞ-19, που αφορούν:
στη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε,
στη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοΙού ιΞονιΓ-19,
στην εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοΙού ιΞονπΞ-ι9,
στη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.
-

-

-

-

2.

Δαπάνη εξαιτίας:

της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών
παιδιών και εφήβων,
της αναβάθμισης της σχετικής ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της
αντιμετώπισης του κόστους λειτουργίας της, λόγω της διεύρυνσης του όγκου
εργασιών αυτής (τήρηση του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού έκδοση Α.Δ.Υ.Μ.
κ.λπ.).
-

-

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ. (ν.π.ι.δ.
Κυβέρνησης)

3

-

φορέα της Γενικής

Δαπάνη ύψους 3,046 εκατ. ευρώ περίπου από την αναγνώριση ως
κανονικών και νόμιμων των δαπανών, που αφορούν σε υπέρβαση συμβατικού
αριθμού εξετάσεων, δειγμάτων για τη γονιδιωματική επιτήρηση του
κορωνοΙού ίΞΟνΙΕ-19, σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑί3Ο
29.03.2022 23:09

Ιουλία Γ. Αρμάγου

41,

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της
από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο
Παράρτημα 12
της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές
‘Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΙού ιονιυ
19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»
-

νιιι,

-

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
αποτελέσματα:
Ι.

Οικονομικά

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές
διαγνιοστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου μαστού» (Δράση) και
την αποζημίωση των σχετικών εξετάσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, είναι δημοσιονομικά ουδέτερη σε επίπεδο Γενικής
Κυβέρνησης.
2.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων λόγιο αναστολής της επιβολής διοικητικού
προστίμου ύψους εκατό (100) ευρώ στα οριζόμενα φυσικά πρόσωπα, που δεν
τηρούν το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του ίΟν1Ώ-19.
Η ανωτέρω ενδεχόμενη απώλεια εσόδιον Θα αναπληρώνεται από άλλες
Πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
1!.
Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
1.
Δαπάνη εξαιτίας της παράτασης ισχύος διατάξεων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοΙού ίΟν11-19, που αφορούν:
στη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε,
στη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντριον Υγείας για την εξέταση
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κοριονοϊού ίΞΟνΙ1-19,
στην εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτιον κρουσμάτιον κοριονοΙού ίΞΞΟν1Π-19,
στη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των
Νοσοκομείιον του Ε.Σ.Υ. κ.λπ.
-

-

-

-
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2.

Δαπάνη εξαιτίας:
της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών
παιδιών και εφήβων,
της αναβάθμισης της σχετικής ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της
αντιμετώπισης του κόστους λειτουργίας της, λόγιο της διεύρυνσης του όγκου
εργασιών αυτής (τήρηση του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού έκδοση Α.Δ.Υ.Μ.
κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστι)σεις του
Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
-

-

ΙΙΙ.
Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ., ν.π.ι.δ. φορέα τη Γενικής Κυβέρνησης)
-

Δαπάνη ύψους 3,046 εκατ. ευρώ Περίπου από την αναγνώριση ως
κανονικών και νόμιμων των δαπανών, που αφορούν σε υπέρβαση συμβατικού
αριθμού εξετάσεων, δειγμάτων για τη γονιδιωματική επιτήρηση ΤΟΙ) κοριι)νοΙού
ιΞονιο-ι9, σύμφωνα με τις συναφΘείσε συμβάσεις μεταξύ Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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