ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση
στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

1.
Ετήσια δαπάνη για την:
κάλυψη της παροχής υπηρεσιών κατ` οίκον οδοντιατρικής φροντίδας
(αμοιβές επαγγελματιών υγείας κλπ.), το ύψος της οποίας δεν δύναται να
προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 44)
καταβολή αποζημίωσης στους ιδιώτες μέλη της Ε.Ε.Σ.Υ. (άρθρο 45)
2.
Δαπάνη από την αναβάθμιση του μητρώου εγκαυματιών από δασικές
πυρκαγιές, σε εθνικό μητρώο εγκαυματιών – θυμάτων από κάθε αιτία
εγκαύματος. (άρθρο 49)
3.
Ετήσια ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε
μεγαλύτερο ύψος στους προσωπικούς ιατρούς, σε σχέση με το ύψος της
υφιστάμενης αποζημίωσης που λαμβάνουν σήμερα οι οικογενειακοί ιατροί.
(άρθρο 27)
4.
Ενδεχόμενη δαπάνη:
σε περίπτωση καταβολής οικονομικών κινήτρων σε προσωπικούς
ιατρούς καθώς και από τυχόν συμμετοχή τους σε δράσεις πρόληψης και
προαγωγής υγείας. (άρθρο 27)
σε περίπτωση συνεργασίας των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ. με ιδιώτες
παρόχους Π.Φ.Υ., φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολυϊατρεία και
ιδιώτες ιατρούς για τη διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
(άρθρο 30)
από τη δυνατότητα λειτουργίας των Το.Μ.Υ. και κατά το Σάββατο και
τη συνακόλουθη καταβολή της σχετικής αποζημίωσης στο ιατρικό και λοιπό
προσωπικό αυτών. (άρθρο 35)
από τη δυνατότητα κάλυψης μέρους ή του συνόλου, του κόστους
διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων κατά την ολοήμερη λειτουργία των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπούς δημόσιους φορείς.
(άρθρο 46)
σε περίπτωση ενίσχυσης των δομών του Ε.Σ.Υ από ιδιώτες ιατρούς και
παρόχους και τη συνακόλουθη καταβολή αποζημίωσης λόγω των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας. (άρθρο 47)
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Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
IΙ.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας [(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)/φορέας Γενικής Κυβέρνησης]

1.
Δαπάνη συνολικού ύψους 3,999 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία
αναλύεται σε:
1,665 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του συμβατικού
τιμήματος λόγω της παράτασης ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης συνταγών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. (άρθρο 23)
1,426 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του συμβατικού
τιμήματος λόγω της παράτασης ισχύος των αναφερόμενων στην υπό ψήφιση
διάταξη συμβάσεων με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών και
Επέκταση Λειτουργικότητας ΟΠΣ» του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. (άρθρο 24)
908 χιλ. ευρώ περίπου, από την εξόφληση των υποχρεώσεων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αναδόχους για παρασχεθείσες υπηρεσίες. (άρθρο 25)
2.
Δαπάνη από την καταβολή:
αποζημίωσης για i) τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και των
Υποεπιτροπών που δύνανται να συγκροτούνται από μέλη της, ii) τους
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τους γραμματείς της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης και iii) τα μέλη και τον γραμματέα της οριζόμενης
τριμελούς ειδικής επιτροπής, (άρθρο 5)
αποζημίωσης ανά εξεταζόμενο φάκελο στους γνωμοδοτούντες ιατρούς
του Σ.Η.Π., (άρθρο 13)
αμοιβής στους ειδικώς εντεταλμένους υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι
οποίοι απασχολούνται για την ολοήμερη λειτουργία του Σ.Η.Π. (άρθρο 14)
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα:
ανάθεσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της διενέργειας ελέγχων, για
τον εντοπισμό και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των
παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ.λπ. (άρθρα 7 και 8)
εκ νέου παράτασης ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης συνταγών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και των συμβάσεων με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Νέων
Εφαρμογών και Επέκταση Λειτουργικότητας ΟΠΣ» του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τα
αναφερόμενα χρονικά διαστήματα. (άρθρα 23 και 24)
σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς για την άσκηση καθηκόντων
προσωπικού ιατρού και την καταβολή σε αυτούς πρόσθετων χρηματικών
παροχών. (άρθρο 31)
Οι εν λόγω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα.
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IΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ./ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη ύψους 18 χιλ. ευρώ περίπου από την καταβολή
μισθοδοσίας λόγω της σύστασης μίας (1) θέσης συνεργάτη στο γραφείο του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 52)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ανωτέρω φορ_έα.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2022
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