ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΣΤ΄, 9 Νοεµβρίου 2017,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2003/88/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ )
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 καθορίζουν τους
κανόνες για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στους δηµόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και εφαρµόζονται στους ειδικευµένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. όλων
των βαθµών και βαθµίδων, στους ιατρούς-µέλη Δ.Ε.Π.
των τµηµάτων ιατρικής, στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία), στους ειδικευόµενους
ιατρούς σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστηµιακά
νοσοκοµεία, στους ειδικευόµενους πολίτες ιατρούς σε
στρατιωτικά νοσοκοµεία, σε όλους τους ιατρούς που µε
οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 και σε µονάδες
Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., στους οδοντιάτρους των ως άνω υπηρεσιών, στους ιατρούς που εργάζονται στα νοσοκοµεία «Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» και στο «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», στις
κλινικές, τµήµατα, εργαστήρια και µονάδες αυτών και
στο ιατρικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β..
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 δεν εφαρµόζονται
στους ιατρούς-µέλη των Ενόπλων Δυνάµεων, της Αστυ-

νοµίας και τους ιατρούς εργαζόµενους σε πλοία (ναυτικούς). Επίσης, οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρµόζονται
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και µαζικών καταστροφών.
Άρθρο 2
Ορισµοί
(άρθρο 2 παρ. 1, 2 και 3
της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)
Στην έννοια του νόµου:
α) Η «εβδοµάδα» σηµαίνει τη χρονική περίοδο επτά (7)
ηµερών µε έναρξη την 00.01 ώρα της Δευτέρας και λήξη
την 24:00 της επόµενης Κυριακής.
β) «Εφηµερία» είναι η πέραν του τακτικού ωραρίου
χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας. Ως ενεργή εφηµερία λογίζεται η χρονική
περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται στο χώρο
εργασίας και παρέχει ή είναι διαθέσιµος να παράσχει τις
υπηρεσίες του, εφόσον παραστεί ανάγκη. Ως εφηµερία
ετοιµότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και
είναι έτοιµος να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον
κληθεί. Μικτή εφηµερία είναι η εφηµερία που αποτελείται από ενεργή εφηµερία και εφηµερία ετοιµότητας.
γ)«Περίοδος ανάπαυσης» είναι κάθε περίοδος που δεν
αποτελεί χρόνο εργασίας.
δ)«Νυχτερινή περίοδος» είναι κάθε περίοδος οκτώ (8)
ωρών, µεταξύ 22:00 και 6:00.
ε) Ως «Χρόνος εργασίας», για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου, λογίζεται, εκτός του τακτικού ωραρίου, και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εφηµερεύων ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του.
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Άρθρο 3
Ωράριο και διάρκεια εργασίας
(άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)
1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκοµειακών ιατρών είναι
επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήµερο από Δευτέρα
έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων
στις µονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήµερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και
καθορίζεται, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 4, τις
παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017
(Α΄115).
3. Η εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της
παρ. 1 του άρθρου 1 δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας µε περίοδο αναφοράς (µέσο όρο) τους τέσσερις (4) µήνες, συµπεριλαµβανοµένων
των εφηµεριών. Στον υπολογισµό του µέσου όρου δεν
προσµετρώνται ή παραµένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια
και οι άδειες ασθενείας.
4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων
των εφηµεριών.
Τηρουµένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του
48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφηµερίες των νοσοκοµείων ή µονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον: αα) ο
ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και
ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καµία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή. Η συναίνεση του
ιατρού είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ηµεροµηνία και υπογραφή, φυλάσσεται στο φάκελό του
και µπορεί να ανακαλείται ελεύθερα.
β) Ο Διοικητής του νοσοκοµείου, καθώς και ο Διοικητής της Υ.ΠΕ. για τις µονάδες Π.Φ.Υ. υποχρεούνται να
τηρούν και ενηµερώνουν αρχείο για όλους τους ειδικευµένους και ειδικευόµενους ιατρούς, που παρέχουν εργασία καθ’ υπέρβαση του 48ωρου. Το αρχείο είναι στη διάθεση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος µπορεί να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδοµαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών. Το νοσοκοµείο και η
Δ.Υ.ΠΕ. υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά
διαστήµατα στατιστικές πληροφορίες σχετικά µε τη συναίνεση ή την άρση της συναίνεσης των ιατρών.
γ) Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για µια τριετία από
την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούµενων προσλήψεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την εύρυθµη λειτουργία των νοσοκοµείων και µονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ..
5. Η ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών των προσώπων της
παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των τεσσάρων (4) εβδοµάδων.
Άρθρο 4
Συµµετοχή στις εφηµερίες
1. Η συµµετοχή όλων των ιατρών και οδοντιάτρων στο
πρόγραµµα εφηµεριών είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα
από βαθµό ή βαθµίδα, και µπορεί να λάβει τη µορφή της

ενεργής εφηµερίας, της εφηµερίας ετοιµότητας και της
µικτής εφηµερίας, λογίζεται δε ως απασχόληση πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου και αµείβεται. Οµοίως, επιτρέπεται η συµµετοχή στο πρόγραµµα εφηµεριών των
φαρµακοποιών, χηµικών, βιοχηµικών, κλινικών χηµικών,
βιολόγων, φυσικών νοσοκοµείων - ακτινοφυσικών, ψυχολόγων που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Οι ειδικευόµενοι ιατροί διενεργούν µόνον ενεργές
εφηµερίες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται και
εξειδικεύεται ο αριθµός των ιατρών και των λοιπών επαγγελµατιών, που συµµετέχουν στις εφηµερίες, καθώς
και η κατανοµή των εφηµεριών, σύµφωνα µε τις ανάγκες
κάθε υγειονοµικής περιφέρειας, νοσοκοµείου ή µονάδας
Π.Φ.Υ..
4. Όλα τα τµήµατα ή κλινικές των νοσοκοµείων εφηµερεύουν καθηµερινά και καταρτίζουν µηνιαία προγράµµατα εφηµερίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., ορίζονται τα Κέντρα Υγείας και οι
Μονάδες Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. που λειτουργούν και εφηµερεύουν σε 24ωρη βάση.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζεται και εξειδικεύεται ο χρόνος και ο τρόπος οργάνωσης των εφηµεριών µονάδων Π.Φ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου.
6. Οι ώρες εφηµερίας διακρίνονται σε ώρες καθηµερινές, καθηµερινές νυκτερινές, καθηµερινές νυκτερινές
προς αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυκτερινές, Κυριακής
ή αργίας, Κυριακής ή αργίας νυκτερινές.
Άρθρο 5
Οργάνωση του χρόνου εργασίας
(άρθρα 3, 4, 5 και 17 παρ. 2, 3 και 4
της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1.α) Καθιερώνεται, κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η µέχρι δώδεκα (12) ώρες
συνεχής εργασία µε παρουσία στο χώρο εργασίας. Ως
δώδεκα (12) ώρες συνεχούς εργασίας νοούνται: αα) οι
επτά (7) ώρες του τακτικού πενθήµερου ωραρίου ακολουθούµενες από πέντε (5) ώρες ενεργής εφηµερίας,
αβ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθηµερινές κατά τις νυχτερινές ώρες µε παρουσία στο
χώρο εργασίας, αγ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή αργία µε παρουσία στο χώρο εργασίας. Η συνεχής ή διακεκοµµένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και µετά από
κλήση κατά τις εφηµερίες ετοιµότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το µέγιστο όριο των δώδεκα (12) ωρών.
β) Η ηµερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι υποχρεωτική και διάρκειας δώδεκα (12) συνεχόµενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο. Η εβδοµαδιαία ανάπαυση των ιατρών είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες. Το διάλειµµα πέραν των έξι
(6) ωρών εργασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά.
2. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 για λόγους λειτουργίας της υπηρεσίας και συνέχειας της φροντίδας υγείας. Αν µειώνεται ή χάνεται ο
χρόνος ηµερήσιας ανάπαυσης, παρέχεται αµέσως µετά
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ισοδύναµη συνεχής περίοδος ηµερήσιας αντισταθµιστικής ανάπαυσης έως δώδεκα (12) ώρες. Αν µειώνεται ή
χάνεται ο χρόνος εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, χορηγείται
αντισταθµιστική καθηµερινή ηµέρα ανάπαυσης µέσα στις
δύο (2) επόµενες εβδοµάδες για κάθε ενεργή εφηµερία
Σαββάτου ή Κυριακής ή αργίας.
3. Για τις ανάγκες εύρυθµης λειτουργίας των νοσοκοµείων και των φορέων Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ. όλης της χώρας σχετικά µε την οργάνωση του χρόνου εργασίας των
ιατρών και κατάρτισης του προγράµµατος εφηµεριών,
µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, συστηµατοποιούνται και εξειδικεύονται οι εφηµερίες κατά υγειονοµικές
περιφέρειες, τµήµατα ή κλινικές, εργαστήρια, Τ.Ε.Π., µονάδες και κατά ειδικότητες και καθορίζεται ο αριθµός, ο
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των εφηµεριών και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 6
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 3754/2009
(Α΄43) και το άρθρο 2 του ν. 3754/2009 και
β) κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε αντίθετο τρόπο τα θέµατα του Κεφαλαίου Α΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 7
Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Στην έδρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ. συγκροτούνται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ. ανά ειδικότητα, µε διετή θητεία. Κατ’
εξαίρεση, στην 1η και 2η Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και στην 3η και
4η Δ.Υ.ΠΕ., τα Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής είναι κοινά ανά ειδικότητα και εδρεύουν στην έδρα της 1ης
Δ.Υ.ΠΕ. και 3ης Δ.Υ.ΠΕ., αντιστοίχως. Στο εξής, στο παρόν, αναφορικά µε τις Δ.Υ.ΠΕ. του προηγουµένου εδαφίου, το αρκτικόλεξο «Δ.Υ.ΠΕ.» αφορά από κοινού την
1η και 2η Δ.Υ.ΠΕ. και από κοινού την 3η και 4η Δ.Υ.ΠΕ..
Τα Συµβούλια της παραγράφου 1 είναι πενταµελή και
απαρτίζονται:
α) τα Συµβούλια κρίσης για θέσεις νοσοκοµείων, από
έναν/µία (1) διοικητή/τρια νοσοκοµείου της Δ.Υ.ΠΕ. ως
πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον/την αναπληρωτή/τρια διοικητή/τρια του ίδιου νοσοκοµείου και, εάν δεν υπάρχει,
τον/τη διευθυντή/διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας
και τα Συµβούλια κρίσης για θέσεις της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, από τον/τη Διοικητή/τρια της Δ.Υ.ΠΕ.
ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή έναν/µία (1) Υποδιοικητή/
τρια της Δ.Υ.ΠΕ.,
β) τα Συµβούλια κρίσης για θέσεις νοσοκοµείων, από
έναν/µία (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., πρόεδρο Επιστηµονικού Συµβουλίου των νοσοκοµείων της Δ.Υ.ΠΕ., µε τον/
την αναπληρωτή/τριά του, οι οποίοι επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ των προέδρων των Επιστηµονικών Συµβουλίων των νοσοκοµείων της Δ.Υ.ΠΕ. που είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., και τα Συµβούλια κρίσης για θέσεις της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, από έναν/µία (1) ιατρό κλά-

δου Ε.Σ.Υ., µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Δ.Υ.ΠΕ.,
γ) από τρεις (3) ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν
στην περιφέρεια της Δ.Υ.ΠΕ., µε βαθµό διευθυντή/τριας
ή Συντονιστή/στριας, οι οποίοι επιλέγονται µε κλήρωση
µεταξύ των διευθυντών/τριών ή Συντονιστών διευθυντών/τριών της ίδιας ειδικότητας µε τους/τις κάθε φορά
κρινόµενους/νες, µε τους/τις αναπληρωτές/τριές τους,
και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. άλλων
βαθµών ίδιας ειδικότητας µε τους/τις κρινόµενους/νες ή,
εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. οµοειδούς ειδικότητας, που επιλέγονται µε κλήρωση. Εάν
η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί
της ίδιας ειδικότητας µε βαθµό διευθυντή/τριας ή Συντονιστή/στριας, επιλέγονται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. από άλλη
Δ.Υ.ΠΕ..
2. Στη διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις θέσεις
κάθε ιατρικής ειδικότητας συµµετέχει διαφορετικό µέλος από τις περιπτώσεις α΄, β ΄ και γ΄ της παρ.1. Με
κλήρωση που διενεργείται στη Δ.Υ.ΠΕ. από τριµελή επιτροπή οριζόµενη από τον διοικητή, καθορίζεται σε ποιας
ειδικότητας τη διαδικασία θα συµµετέχει το κάθε µέλος
από αυτά. Εάν ο διαθέσιµος προς κλήρωση αριθµός των
µελών των περιπτώσεων α΄ και β΄ είναι µικρότερος από
τον αριθµό των ιατρικών ειδικοτήτων για τις οποίες γίνεται η κρίση, µπορεί κάποιο µέλος να συµµετέχει σε περισσότερες από µία διαδικασίες κρίσης.
Η γραµµατειακή υποστήριξη γίνεται από δύο (2) γραµµατείς – µία/έναν τακτική/κό και µία/έναν αναπληρωµατική/κό, υπαλλήλους κλάδου ΠΕ διοικητικού, που ορίζονται µε απόφαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ..
3. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η προϋπηρεσία/κλινική εµπειρία, το επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο και
οι διοικητικές ικανότητες στις περιπτώσεις που κρίνονται
υποψήφιοι για διευθυντικές θέσεις.
Άρθρο 8
Υποβολή υποψηφιότητας
και διαδικασία κρίσης /τοποθέτησης
1. Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
για υποβολή υποψηφιότητας πέντε (5) από τις θέσεις
που έχουν προκηρυχθεί στα νοσοκοµεία ή Κ.Υ. µίας (1)
Δ.Υ.ΠΕ. ή στα νοσοκοµεία ή Κ.Υ. της 1ης και 2ης
Δ.Υ.ΠΕ. από κοινού και στα νοσοκοµεία ή Κ.Υ. της 3ης
και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. από κοινού, δηλώνοντας ταυτόχρονα
και τη σειρά προτίµησης.
2. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α καταταγεί 1ος/η σε
περισσότερες από µία (1) θέσεις, επιλέγεται για τη θέση
που έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίµησης. Για
τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος/η, επιλέγονται οι επόµενοι/ες σε σειρά κατάταξης.
3. Υποψήφιος/α που δεν έχει επιλεγεί για κάποια από
τις θέσεις της Δ.Υ.ΠΕ. για τις οποίες έχει υποβάλει υποψηφιότητα, µπορεί να επιλεγεί για θέση σε νοσοκοµείο
άλλης Δ.Υ.ΠΕ., εφόσον για τη θέση αυτή δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες ή οι επιλεγέντες/είσες έχουν αποποιηθεί το διορισµό και δεν ακολουθούν άλλοι/ες στη
σειρά κατάταξης. Η επιλογή γίνεται µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και δήλωση αποδοχής του/της υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από µία (1)
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δηλώσεις αποδοχής, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α µε την
υψηλότερη µοριοδότηση από το συµβούλιο της Υ.ΠΕ.,
στην οποία είχε υποβάλει υποψηφιότητα.
4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού της Δ.Υ.ΠΕ. µέσα σε
δύο (2) εβδοµάδες από την ηµεροµηνία προκήρυξης.
Αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής και µέσα
σε δύο (2) εβδοµάδες τα στοιχεία από τα βιογραφικά
των υποψηφίων ελέγχονται και καταχωρούνται στην αντίστοιχη ενότητα/κατηγορία κριτηρίων. Αµέσως µετά,
µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, συνέρχεται το συµβούλιο
σε ολοµέλεια και µοριοδοτεί τους υποψηφίους για κάθε
θέση. Η συνεδρίαση του συµβουλίου για όλες τις θέσεις
και για όλες τις ειδικότητες, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις δύο (2) εβδοµάδες.
5. Η µοριοδότηση των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.. Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων
παρέχεται για την επόµενη µία (1) εβδοµάδα από την ηµεροµηνία της ανάρτησης.
Το Συµβούλιο συνέρχεται αµέσως µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων και αποφασίζει
για την τελική κατάταξη και την επιλογή για κάθε θέση
µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες. Η τελική µοριοδότηση βάσει των βιογραφικών αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ..
6. Οι πέντε (5) πρώτοι στη βαθµολογία υποψήφιοι για
κάθε θέση, υποβάλλονται στη διαδικασία της δοµηµένης
συνέντευξης. Τα µόρια που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος
στη συνέντευξη, προστίθενται στην προηγούµενη µοριοδότηση και προκύπτει η τελική βαθµολογία, σύµφωνα
µε την οποία θα γίνει η τελική επιλογή για κάθε θέση.
Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται µόνο µία (1) φορά σε συνέντευξη.
7. Η τελική βαθµολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ..
8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, ο συντελεστής βαρύτητας
του κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, µοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής επιλογής για κάθε
θέση που έχει προκηρυχθεί.
Άρθρο 9
Αρµοδιότητα για τη µισθολογική κατάταξη
και εξέλιξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017
(Α΄ 74), των ιατρών και οδοντιάτρων
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 137 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η µισθολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων
του Ε.Σ.Υ., των επικουρικών ιατρών και των έµµισθων ειδικευοµένων συντελείται µε πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκοµείου ή του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής περιφέρειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στις
αποκεντρωµένες µονάδες της.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 137 του
ν. 4472/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το αρµόδιο όργανο είναι για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., τους επικουρικούς ιατρούς και
τους έµµισθους ειδικευοµένους ο Διοικητής του οικείου
νοσοκοµείου ή ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής περιφέρειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στις αποκεντρωµένες µονάδες της.»

Άρθρο 10
Καταβολή πτητικού επιδόµατος σε ιατρικό προσωπικό
που εκτελεί αεροδιακοµιδές ασθενών
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017
(Α΄74), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, δεν περιλαµβάνεται, από 1.1.2017, η ειδική
αποζηµίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994
(Α΄ 196) που καταβάλλεται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β. ή σε υγειονοµικούς σχηµατισµούς, οι
οποίοι εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα για την παροχή Α΄ Βοηθειών σε ασθενούντα άτοµα.»
Άρθρο 11
Θέσεις ιατρικού προσωπικού
Κέντρου Υγείας Καρπάθου
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4486/2017
(Α΄115) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού του καταργούµενου Κέντρου Υγείας Καρπάθου δεν συνυπολογίζονται
στην καθοριζοµένη µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του
π.δ. 87/1986 (Α΄ 32) δύναµη προσωπικού του Γενικού
Νοσοκοµείου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.».»
Άρθρο 12
Καταργούµενες - Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) οι περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ της παρ. Θ΄ του άρθρου
4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43) και
β) η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38).
2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παρ.
Θ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43) και η παρ. 2
του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) εξακολουθούν
να ισχύουν για τις κρίσεις θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.,
οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις κρίσεις θέσεων, η
προκήρυξη των οποίων έχει εγκριθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Μεταφορά οργανικών θέσεων προσωπικού Ε.ΚΕ.ΔΙ.
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4486/2017
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας
του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του
(Ε.ΚΕ.ΔΙ.), σε ειδικότητα που δεν προβλέπεται στο άρθρο 38 του π.δ. 121/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 121) µεταφέρονται αυτοδίκαια κατά το χρόνο κατάργησης του Ε.ΚΕ.ΔΙ. στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και στο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ» (Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ) και κατανέµονται ως εξής: µία (1) θέση ΠΕ βιολόγου και µία (1) θέση
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ΤΕ τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων στο Ε.ΚΕ.Α. και
µία (1) θέση ΠΕ βιολόγου και δύο (2) θέσεις ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ.»

λήγουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους µέχρι τις
31.12.2017.

Άρθρο 14
Απαιτήσεις νοσοκοµείων κατά δικαιούχων
του άρθρου 33 του ν. 4368/2016

Άρθρο 17
Τροποποίηση του π.δ. 39/2009

Όλες οι απαιτήσεις νοσοκοµείων ή άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας του Υπουργείου Υγείας ή νοσοκοµείων και φορέων εποπτευόµενων από αυτό ή πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων, εναντίον ανασφάλιστων προσώπων δικαιούχων του άρθρου 33 του ν. 4368/2016
(Α΄21) για δαπάνες ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανόµενων και των εκάστοτε κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4368/2016 και εκκρεµούν ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, διαγράφονται
και δεν αναζητούνται από τους οφειλέτες. Οι εκκρεµείς
δίκες, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και εάν
βρίσκονται, καταργούνται. Επίσης, καταργείται και κάθε
σχετική αξίωση, που απορρέει από δικαστική απόφαση
ή διαταγή πληρωµής ή προσωρινή διαταγή.
Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί έως τις 7.8.2017, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 73 του ν. 4486/2017 (Α΄115) διατάξεων περί βεβαιωµένων οφειλών ανασφάλιστων προσώπων, δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.
Άρθρο 15
Δαπάνες Κεντρικής Υπηρεσίας και εποπτευόµενων
φορέων του Υπουργείου Υγείας
1. Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας, που αφορούν τα έτη 2016 και 2017 και εκκρεµεί
η πληρωµή τους, λόγω της ετεροχρονισµένης έκδοσης
της σχετικής ανάληψης δέσµευσης ποσού, θεωρούνται
νόµιµες και µπορούν να καταβάλλονται σε βάρος των οικείων Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας, έτους 2017, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του
π.δ. 80/2016 (Α΄145), εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.
2. Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τα οικονοµικά έτη 2015, 2016
και 2017, θεωρούνται σύννοµες και µπορούν να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Υγείας έτους 2017, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014
και του π.δ. 80/2016, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017
(Α΄ 38) η ηµεροµηνία «31η Μαΐου 2017» αντικαθίσταται,
από τότε που ίσχυσε ο ως άνω νόµος, µε την ηµεροµηνία
«31η Οκτωβρίου 2017».
Άρθρο 16
Μετακινήσεις προσωπικού δηµόσιων µονάδων υγείας
Οι µετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εντός της ίδιας
Δ.Υ.ΠΕ. ή µεταξύ διαφορετικών Δ.Υ.ΠΕ., που έγιναν µε
αποφάσεις των Διοικητών τους, οι οποίες έχουν λήξει ή

1. Το άρθρο 31 του π.δ. 39/2009 (Α΄ 55) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ιδιωτικό οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο είναι η
δηλούµενη επαγγελµατική εγκατάσταση των οδοντιάτρων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ο οδοντίατρος
ασκεί τα καθήκοντά του σε ιδιωτικό οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.
2. Σε περίπτωση που ο οδοντίατρος ασκεί τη δραστηριότητά του σε περισσότερα από ένα ιδιωτικά οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία, που ανήκουν στην περιφέρεια
περισσότερων συλλόγων, οφείλει να είναι εγγεγραµµένος στον οδοντιατρικό σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου άσκησε κατά χρονική σειρά πρώτα τα καθήκοντά
του, και να δηλώνει στους λοιπούς οδοντιατρικούς συλλόγους τη διεύθυνση της εγκατάστασής του και κάθε
αλλαγή αυτής.»
2. Το άρθρο 39 του π.δ. 39/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο οδοντίατρος παρέχει τις υπηρεσίες του µε αµοιβή,
που καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν συµφωνίας. Σε περίπτωση έλλειψης συµφωνίας, οφείλεται η αµοιβή που καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να διαφηµίζεται για διευκολύνσεις αµοιβής.»
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις για τους φυσικοθεραπευτές
1. Το άρθρο 29 της υ.α. Υ7γ.Γ.Π./οικ.107359/2010
(Β΄ 1396) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φυσικοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες του, µε
αµοιβή που καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν συµφωνίας.
Σε περίπτωση έλλειψης συµφωνίας, οφείλεται η αµοιβή
που καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. Ο φυσικοθεραπευτής απαγορεύεται να διαφηµίζεται για διευκολύνσεις αµοιβής.»
2. Το άρθρο 30 της υ.α. Υ7γ.Γ.Π./οικ.107359/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση και µε τρόπο που αποκλείει τη διαφήµιση ή τον αθέµιτο ανταγωνισµό, ο φυσικοθεραπευτής
µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν προς αποδεδειγµένα απόρους ή οικονοµικά αδυνάτους ασθενείς.»
3. Καταργούνται τα άρθρα 16 και 32 και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 της υ.α. Υ7γ.Γ.Π./οικ.107359/2010.
Άρθρο 19
1. To πέµπτο και έκτο εδάφια της περίπτωσης α΄ της
παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) τροποποιούνται ως έξης:
«Εξοφλούνται, κατόπιν συµψηφισµού που διενεργείται κατά προτεραιότητα, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις µε
οφειλές clawback και rebate τρέχοντος ή παρελθόντων
ετών ή επόµενων ετών. Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται αυτοδίκαια από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον ενηµερωθούν οι πάροχοι για οφει-
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λόµενα σε αυτούς ποσά και εφόσον δεν αρνηθούν την υπαγωγή στη διαδικασία µέχρι τις 22.11.2017. Σε περίπτωση αρνήσεως, η οποία δηλώνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έως
την ανωτέρω ηµεροµηνία, ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 100 παρ. 3 εδάφιο α΄ του ν. 4172/2013. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσµης οφειλής προς
τους δικαιούχους, επιφέρει την απόσβεση της οφειλής
ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο. Κατά τα
λοιπά ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3.»
2.α. Στο τέλος της παρ.5 του άρθρου 28 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ήτοι
για τον πρώτο διορισµό του Συλλογικού Οργάνου της
Ε.Κ.Α.Π.Υ., από τα µέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς, ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο Αντιπρόεδρος δύναται να είναι είτε πλήρους είτε µερικής απασχόλησης και τα λοιπά µέλη καθίστανται απλά µέλη του οργάνου και αποζηµιώνονται για
τις συνεδριάσεις αυτού, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 6 του παρόντος
άρθρου.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) τροποποιείται ως εξής:
«3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26 οι προµήθειες των φορέων του
άρθρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα
επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και όσα συγχρηµατοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταµεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» ή
αλλα ειδικά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.), καθώς και αυτές που εντάσσονται στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή αυτές που χρηµατοδοτούνται από εγγεγραµµένες πιστώσεις του Φ 210
ΚΑΕ 5117 και Εράνους. Οι ως άνω προµήθειες δεν απαιτείται να εντάσσονται στα Προγράµµατα Προµηθειών
και Υπηρεσιών Φορέων Υγείας.»
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από ενάρξεως ισχύος του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
3. Ο Διοικητής των Νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) ασκεί τις αρµοδιότητες
των περιπτώσεων 1, 11, 13, 14 και 25 της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.
4.α. Η υποπερίπτωση 9 της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έγκριση σκοπιµότητας για την προµήθεια υπηρεσιών των Νοσοκοµείων.»
β. Στο άρθρο 9 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:
«4. Η έγκριση σκοπιµότητας για την εκτέλεση έργων,
την εκπόνηση µελετών και την προµήθεια πάσης φύσεως εξοπλισµού, του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων Φορέων του, µετά από πρόταση για την επιχορήγησή τους από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού, του Π.Δ.Ε. (Εθνικοί Πόροι - Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα) ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων, κατανέµεται ανάµεσα στα Τµήµατα.»
Άρθρο 20
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Α. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για
επικουρική ασφάλιση (παροχή µηνιαίας επικούρησης): α)
άπαντα τα µέλη των Ενώσεων του άρθρου 1 του παρόντος, β) όλοι οι µισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του
τρόπου διανοµής, εκποµπής ή µετάδοσης, καθώς και οι
µισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. Από την ασφάλιση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωµατείων µε την επωνυµία «Επικουρικό Ταµείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) και γ) οι ιδιοκτήτες, εταίροι, µέτοχοι των
επιχειρήσεων της περίπτωσης β΄, ανάλογα µε τη νοµική
µορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά µέσο, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Β. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για παροχή ιατροφαρµακευτικής- νοσοκοµειακής περίθαλψης
τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α και οι συνταξιούχοι
του Οργανισµού.
Γ. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για εφάπαξ παροχή όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου
1.Α ήταν ήδη ασφαλισµένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.»
2. Η, δυνάµει των προηγούµενων διατάξεων µεταφορά, των ασφαλιστικών σχέσεων από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συντελείται από την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται εκείνου κατά
τον οποίο δηµοσιεύτηκε το παρόν. Για τις ασφαλιστικές
σχέσεις που µεταφέρονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δυνάµει
των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
3. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 3 του α.ν. 248/
1967 καταργούνται.
Άρθρο 21
Μετά το άρθρο 3 του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο
3Α ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Ασφαλιστικές Εισφορές
1. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου.
2. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας
ασφαλισµένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55%
για τον ασφαλισµένο και 4,55% για τον εργοδότη επί
των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου.
Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των
συνταξιούχων του Οργανισµού ορίζεται σε ποσοστό 5%
επί του ποσού της καταβαλλόµενης από τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης.
3. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισµένων της παραγράφου 1.Γ του άρθρου
3 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου.»
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Άρθρο 22
1. Μετά το άρθρο 3Α του α.ν. 248/1967 προστίθεται
άρθρο 3Β ως εξής:
«Άρθρο 3Β
Υπολογισµός εφάπαξ παροχής
1. Το ποσό της εφάπαξ παροχής που χορηγείται στους
ασφαλισµένους της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3, υπολογίζεται µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι
ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ παροχή που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισµένο, τηρούνται σε ατοµικές µερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναµίας το ποσό
της εφάπαξ παροχής ισούται µε τη συσσωρευµένη αξία
των εισφορών κατά την ηµεροµηνία αποχώρησης.
Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασµατικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η
ετήσια ποσοστιαία µεταβολή της βάσης υπολογισµού
των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισµένων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το ποσό της απονεµόµενης
εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον τύπο:

όπου:
Conj : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j,
α: τα έτη συσσώρευσης εισφορών,
gk: η ετήσια µεταβολή της βάσης υπολογισµού των εισφορών του έτους k και υπολογίζεται σύµφωνα µε τον
τύπο:

όπου:
ΣWk η βάση υπολογισµού των εισφορών όλων των ασφαλισµένων του Ταµείου το έτος k.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθµίζεται
κάθε αναγκαίο θέµα που προκύπτει από την εφαρµογή
του ανωτέρω τύπου.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, το ποσό
της εφάπαξ παροχής για τα πρόσωπα που υπάγονταν
στον κλάδο εφάπαξ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., όπως ίσχυαν κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος.
Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις της
διαδοχικής ασφάλισης.
Άρθρο 23
1. Το άρθρο 5 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διοικείται από ενδεκαµελές Διοικη-

τικό Συµβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία και στο οποίο συµµετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Ο
εκπρόσωπος των εργοδοτών µε τον αναπληρωτή του ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επιλέγονται µεταξύ προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές ενώσεις εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα γνωστοποίησης σε αυτές του εκλογικού αποτελέσµατος του
επόµενου εδαφίου. Κατά την επιλογή λαµβάνεται υπόψη
ως κριτήριο και το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, που έχει καταβληθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται σε εκάστη εκ των ανωτέρω εργοδοτικών ενώσεων. Τα δέκα (10) υπόλοιπα µέλη εκλέγονται µε άµεση
και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισµένων και συνταξιούχων του Οργανισµού, σε εκλογές που
προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Δ.Σ. του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
2. Από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας και Ταµίας, µε τους αναπληρωτές τους. Για την απαρτία του
Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) µελών,
ανάµεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος. Το Δ.Σ. αποφασίζει εγκύρως µε την ψήφο τουλάχιστον έξι (6) εκ των
παρισταµένων µελών.
3. Το ύψος των παροχών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθορίζεται
µε απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας
αναλογιστικής µελέτης. Με την απόφαση αυτή δύναται
το Δ.Σ. να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόµενες παροχές για λόγους ίσης µεταχείρισης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως καθορίζεται από την αναλογιστική µελέτη, απαιτεί οµόφωνη απόφαση του
Δ.Σ..»
2. Εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διενεργεί εκλογές για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 5
του α.ν. 248/1967. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζει στο υφιστάµενο Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δυο (2) νέα
µέλη, ένα εκ των οποίων επιλέγεται µεταξύ των προσώπων που προτείνει κάθε µία από τις ιδρυτικές ενώσεις του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., όπως ορίζονται στον α.ν. 248/1967, και ένα
(1) µεταξύ των προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές
οργανώσεις, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού.
Άρθρο 24
1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:
α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένου και εργοδότη που προβλέπονται στο άρθρο 3Α.
β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου
κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α
του άρθρου 3, κατά το µέρος που προέρχεται από αµιγή
δραστηριότητα επιχείρησης ή εκµετάλλευσης Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας
στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον
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Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναλογία αντίστοιχη του αριθµού των ασφαλισµένων τους µε βάση µηνιαίες καταστάσεις µελών. Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένου του
ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα και το µέρισµα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δηµόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται
στον οριστικό απολογισµό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. A.E..
γ) Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε
πρόσοδος από τη διαχείρισή της.
δ) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήµατα.
ε) Τα αναλογούντα µέχρι τις 15.9.2016 έσοδα που
προβλέπονταν από τις καταργηθείσες µε το άρθρο 38
παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.
στ) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αµοιβών των
υπηρεσιών διαφήµισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που
τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως
του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β΄.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και
να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική
Κατάσταση Αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί
και υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
β) Με Κανονισµό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται ο τύπος, η µορφή, τα
στοιχεία και το περιεχόµενο, ο χρόνος και η προθεσµία
υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, ο τρόπος
υπολογισµού της εισφοράς, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόµενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των µεταβολών, το
χρονικό διάστηµα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσµατος Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης, το πρόσθετο τέλος για τη µη υποβολή
ή εκπρόθεσµη υποβολή των Καταστάσεων, η ηµεροµηνία
έναρξης εφαρµογής του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτηµα για την υλοποίηση του παρόντος.
γ) Η εργοδοτική εισφορά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 προσδιορίζεται κατά µήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6
του α.ν. 248/1967 και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το
αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισµό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους
οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της
εισφοράς, καταθέτουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εκκαθαριστική
κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που
προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά
συµψηφίζεται µε τις εισφορές του επόµενου εξαµήνου.

δ) Οι εισφορές εργοδότη και εργαζοµένου του άρθρου
3Α καταβάλλονται στο τέλος του µήνα που έπεται της
µισθολογικής περιόδου απασχόλησης.
ε) Η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά
τη µερική ή ολική καταβολή της οικείας αµοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο µέχρι το τέλος
του µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.»
4. Στο τέλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α) Οι απαιτήσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από εισφορές
κάθε είδους (εργοδοτών, εργαζοµένων, επί του κύκλου
εργασιών), σε περίπτωση ολικής ή µερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συµπεριλαµβανοµένων και
των επιβαρύνσεών τους από πρόσθετα τέλη ή τόκους υπερηµερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄
90). Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω
απαιτήσεων αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., µε την οποία καθορίζεται το
εισπρακτέο ποσό από καθυστερούµενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους υπερηµερίας, το είδος της εισφοράς
και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µετά από
σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., µπορεί να ανατίθεται στο Κ.Ε.Α.Ο. η είσπραξη των απαιτήσεων του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα
στοιχεία ταµειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία
κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης
και ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο. ή άλλου δηµόσιου ταµείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισµό άµεσα εισπράξιµων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η τυχόν αποζηµίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την
ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε
άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης των οφειλόµενων εισφορών.
β) Ο υπολογισµός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών προς τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύµφωνα µε την περίπτωση 11 της
υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
γ) Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής εκπρόθεσµων ή ανακριβών Αναλυτικών Καταστάσεων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει.
δ) Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. µπορεί να προβαίνει σε ουσιαστικό
και επιτόπιο έλεγχο στην έδρα ή την επαγγελµατική εγκατάσταση των υπόχρεων αναφορικά µε τα στοιχεία
των Αναλυτικών Καταστάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.»
5. Η εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% που προβλέπεται στο στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
α.ν. 248/1967, υπολογίζεται από την πρώτη ηµέρα του
µήνα που έπεται εκείνου της δηµοσίευσης του παρόντος. Οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 3Α του ίδι-
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ου νόµου υπολογίζονται αναδροµικά από 1.1.2017 για τα
πρόσωπα που ήταν ασφαλισµένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλονται
σε δέκα (10) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των
οποίων καταβάλλεται µέχρι τις 31.12.2017.
Άρθρο 25
1. Για τους ασφαλισµένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.
καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της µηνιαίας
εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό
3,5% για τον ασφαλισµένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του
εργαζοµένου. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης
φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του εργαζοµένου.
2. Οι διαδικασίες της παρ. 4 του άρθρου 6 του
α.ν. 248/1967 ισχύουν και για τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. και
µπορούν να διεκπεραιώνονται για λογαριασµό τους από
τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύµφωνα µε τους όρους που συνοµολογούνται µεταξύ των οργάνων διοίκησής τους, στους
οποίους συµπεριλαµβάνονται και εκείνοι που αφορούν
την απόδοση της εισπραττόµενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
και αποδιδόµενης σε αυτά ποσοστιαίας αναλογίας της
εργοδοτικής εισφοράς του στοιχείου β΄ της παρ. 1 του

άρθρου 6 του α.ν. 248/1967.
Άρθρο 26
Το Καταστατικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιείται, προκειµένου να ενσωµατωθούν οι µεταβολές που επέρχονται µε τον παρόντα νόµο. Το Καταστατικό κωδικοποιείται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 27
Στο άρθρο 61 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι τακτικές εφηµερίες ιατρικού προσωπικού του έτους 2015 του Γ.Ν. Σερρών είναι νόµιµες και δύναται να
πληρωθούν από τα υπόλοιπα χρηµατοδότησης που διατέθηκαν στο Νοσοκοµείο από πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισµού για την αποζηµίωση εφηµεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2017.»

10
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2017
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