
 

 

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 

Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

  

  

Αξζξν 1 

  

Γηνίθεζε γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο (Γ..ΞΔ.) 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 

  

1. Ζ επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε γεηνλνκηθέο Ξεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη 

κε ηηο Γηνηθεηηθέο. Έδξα ηεο θάζε γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο νξίδεηαη ε έδξα 

ηεο αληίζηνηρεο Γηνηθεηηθήο Ξεξηθέξεηαο. Θαη' εμαίξεζε, ε Ξεξηθέξεηα 

Αηηηθήο δηαηξείηαη ζε ηξεηο γεηνλνκηθέο Ξεξηθέξεηεο θαη νη Ξεξηθέξεηεο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη Λνηίνπ Αηγαίνπ δηαηξνχληαη ζε δχν γεηνλνκηθέο 

Ξεξηθέξεηεο ε θαζεκία. 

Δηδηθφηεξα: 

Α. Ζ Α' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο πεξηιακβάλεη: 

α) Ρν Γήκν Αζελαίσλ, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμχ ησλ 

ιεσθφξσλ Κεζνγείσλ θαη Θαηεράθε θαη ζπλνξεχεη κε ηνπο Γήκνπο Ξαπάγνπ 

θαη Σνιαξγνχ. 

β) Ρνπο Γήκνπο Γαιαηζίνπ, Εσγξάθνπ, Θαηζαξηαλήο, Θαιιηζέαο, Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο, Λέαο Σαιθεδφλαο, Λένπ Τπρηθνχ, Ραχξνπ, Φηινζέεο θαη 

Τπρηθνχ ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ. 

Έδξα ηεο Α' γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο νξίδεηαη ν Γήκνο Αζελαίσλ. 

Β. Ζ Β' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο πεξηιακβάλεη: 

α) Ρνπο Γήκνπο Αγίαο Ξαξαζθεπήο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αιίκνπ, Ακαξνπζίνπ, 

Αξγπξνππφιεσο, Βξηιεζζίσλ, Βχξσλα, Γιπθάδαο, Γάθλεο, Δθάιεο, 

Διιεληθνχ, Ζιηνππφιεσο, Ζξαθιείνπ, Θεθηζηάο, Ιπθφβξπζεο, Κειηζζηψλ, 

Κεηακφξθσζεο, Λέαο Δξπζξαίαο, Λέαο Ησλίαο, Λέαο Ξεληέιεο, Λέαο 

Πκχξλεο, Ξαιαηνχ Φαιήξνπ, Ξαπάγνπ Ξεληέιεο, Ξεχθεο, κεηηνχ, 

Σαιαλδξίνπ θαη Σνιαξγνχ ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ, θαζψο θαη ηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ Αζήλαο πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμχ ησλ ιεσθφξσλ Κεζνγείσλ θαη 

Θαηεράθε θαη έρεη φξηα κε ηνπο Γήκνπο Ξαπάγνπ θαη Σνιαξγνχ. 

β) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

Έδξα ηεο Β' γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο νξίδεηαη ν Γήκνο Αγίαο 

Ξαξαζθεπήο. 

Γ. Ζ Γ' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο πεξηιακβάλεη 

α) Ρνπο Γήκνπο Αγίαο Βαξβάξαο, Αγίσλ Αλαξγχξσλ Αηγάιεσ, Ηιίνπ, 

Θακαηεξνχ, Κνζράηνπ, Ξεξηζηεξίνπ Ξεηξνχπνιεο θαη Σατδαξίνπ ηεο 

Λνκαξρίαο Αζελψλ. 

β) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη 

γ) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Ξεηξαηά. 

Έδξα ηεο Γ' γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο νξίδεηαη ν Γήκνο Ξεηξαηά. 

Γ. Ζ Α' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο πεξηιακβάλεη: 

α) Ρν 4ν θαη 5ν Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ πεξηνρή ηνπ 

1νπ Γηακεξίζκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ ιεσθφξσλ Πηξαηνχ, 

Αγγειάθε, Δζληθήο Ακχλεο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη Θαπηαληδφγινπ. 

β) Ρνπο Γήκνπο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Απνιισλίαο, Αξεζνχζεο, Βαζηιηθψλ, 

Δπαλνκήο, Θεξκατθνχ, Θέξκεο, Θαιακαξηάο, Θαιιηλδνίσλ, Θνξψλεηαο, 



Καδχηνπ, Κεραληψλαο, Κίθξαο, Ξαλνξάκαηνο, Ξπιαίαο, Οεληίλαο, Πνρνχ 

Ρξηαλδξίαο ηνπ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο. 

γ) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Θηιθίο. 

δ) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Πεξξψλ θαη 

ε) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Σαιθηδηθήο. 

Έδξα ηεο Α' γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο νξίδεηαη ν 

Γήκνο Θεζζαινλίθεο. 

Δ. Ζ Β' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο πεξηιακβάλεη: 

α) Ρν 1ν, 2ν θαη 3ν Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, εθηφο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ 1νπ Γηακεξίζκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε α' ηνπ 

εδαθίνπ Γ'. 

β) Ρνπο Γήκνπο Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Αγίνπ Ξαχινπ, Ακπεινθήπσλ, Αμηνχ, 

Αζζήξνπ, Βεξηίζθνπ, Δγλαηίαο, Διεπζεξίνπ - Θνξδειηνχ, Δχνζκνπ, 

Δρεδψξνπ, Θαιιηζέαο, Θνπθαιίσλ, Ιαγθαδά, Ιαραλά, Κελεκέλεο, 

Κπγδνλίαο, Λεαπφιεσο, Ξνιίρλεο, Πηαπξνππφιεσο, Ππθεψλ, Σαιάζηξαο, 

Σαιθεδφλνο, Σνξηηάηε, Υξαηνθάζηξνπ θαη ηηο Θνηλφηεηεο Δπθαξπίαο θαη 

Ξεχθσλ ηνπ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο. 

γ) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Ξέιιαο. 

δ) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Ζκαζίαο θαη 

ε) Ρνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Ξηεξίαο. 

Έδξα ηεο Β' γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο νξίδεηαη ν 

Γήκνο Θεζζαινλίθεο. 

ΠΡ. Ζ Α' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο 

θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Θπθιάδσλ. 

Έδξα ηεο Α' γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ νξίδεηαη ν Γήκνο 

Δξκνππφιεσο. 

Ε. Ζ Β ' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο 

θαη Θνηλφηεηεο ηεο Λνκαξρίαο Γσδεθαλήζνπ. 

Έδξα ηεο Β' γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ νξίδεηαη ν Γήκνο 

Οφδνπ. 

  

2. Πηελ έδξα θάζε γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη Λνκηθφ Ξξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "Γηνίθεζε γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο 

Γ..ΞΔ.", πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ην φλνκα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

Ζ θάζε Γ..ΞΔ. έρεη δηθφ ηεο πξνυπνινγηζκφ, πξσηφθνιιν, αξρείν, 

ζθξαγίδα θαη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.). Έδξα έρεη ηελ πφιε 

φπνπ εδξεχεη ε Ξεξηθέξεηα θαη επνπηεχεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ πνπξγφ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

3.  Ζ έδξα ηεο θάζε γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

4.  Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο επηηξέπεηαη, γηα 

ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο, λα ππάγνληαη νξηζκέλεο πεξηνρέο ή νξηζκέλεο 

κνλάδεο  παξνρήο  ππεξεζηψλ  πγείαο  θαη  θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

νξηζκέλσλ πεξηνρψλ κηαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ζε άιιε γεηνλνκηθή 

Ξεξηθέξεηα. 

  

5. Πην ειιεληθφ Γεκφζην πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο, θαηά θπξηφηεηα, ρσξίο 

ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ, ην ζχλνιν ηεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Ξε.Π..Ξ., ησλ Λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π.. 

θαη ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ππληάγκαηνο θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί θιεξνλνκηψλ, 

θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ. Ρν πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

δηαζέηεη ηα σο άλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα ηα νπνία ππάξρεη δέζκεπζε απφ 

ηηο πεξί θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ δηαηάμεηο, εηδηθά θαη 



απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αθηεξψζεθαλ θαη κε ηνπο φξνπο 

πνπ ηέζεθαλ κε ηηο πξάμεηο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. Ρν πνπξγείν γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ππνρξενχηαη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο, κέρξη ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 2005, φισλ ησλ αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα 

ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, βάζεη ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο. Νη Γ..ΞΔ., ηα 

Λνζνθνκεία ηνπ Δ.Π.. θαη νη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο δηαηεξνχλ ηελ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηε δηαρείξηζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζην ειιεληθφ Γεκφζην θαη 

βαξχλνληαη κε ηηο πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ηνπο. 

  

  

Αξζξν 2 

  

Πθνπφο ηεο Γ..ΞΔ. 

  

Πθνπφο ηεο Γ..ΞΔ. είλαη: 

α) Ν πξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο, επνπηεία θαη έιεγρνο ζηα φξηα ηεο 

νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ Φνξέσλ 

Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (εθεμήο ΦΞΘΑ). 

Υο Φνξείο Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νξίδνληαη 

νη αθφινπζνη: 

(1)  Λνζνθνκεία, Θέληξα γείαο θαη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, 

(2) Θέληξα Τπρηθήο γείαο θαη Απεμάξηεζεο, 

(3) Ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη επνπηεχνληαη απφ ηνλ πνπξγφ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

β) Ζ ππνβνιή, πξνο ηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

εηζεγήζεσλ, κέηξσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πιεξέζηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπο. 

γ) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο, απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ 

ΦΞΘΑ, ηεο πνιηηηθήο πνπ ραξάζζεηαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

  

Αξζξν 3 

  

Όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο 

  

1. Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Γ..ΞΔ. είλαη: 

α) ν Γηνηθεηήο ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαη 

β) ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ.. 

  

2. Πε θάζε Γ..ΞΔ. ζπληζηάηαη κία νξγαληθή ζέζε ηεο θαηεγνξίαο ΔΘ ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 2683/1999, κε βαζκφ 1ν, ε νπνία θαηαιακβάλεηαη απφ 

ηνλ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. Ν Γηνηθεηήο είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ απηήο, κε δηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη κε φκνην ηξφπν. Πε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο, δελ 

απαηηείηαη ε γλψκε ηεο Βνπιήο. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, γηα ζπνπδαίν ιφγν ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, φπσο θαη ε απφζπαζε 



ηνπ ζε άιιε Ξεξηθέξεηα γηα θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Ρα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν Γηνηθεηήο ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο είλαη: πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δνθηκαζκέλε ηθαλφηεηα 

ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, ζπλεθηηκσκέλσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ θαη ηεο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο 

αλάινγεο εκπεηξίαο. 

  

3. Πε ζέζε Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο επηηξέπεηαη λα δηνξίδνληαη 

θαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί ή ππάιιεινη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη Λ.Ξ.Γ.Γ. ή 

ζηειέρε νξγαληζκψλ ή ηξαπεδψλ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

θαζψο θαη κέιε ΓΔΞ A.E.I, θαη Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΔΞ) ησλ Ρ.Δ.Η., 

εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 18 ηνπ Λ. 2190/1994 

(ΦΔΘ 28 Α'), ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2194/1994 (ΦΔΘ34Α') θαη ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ γ. 2198/1994 (ΦΔΘ 43 Α'), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαζψο 

θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 2530/1997 (ΦΔΘ 218 Α'), 

πξνθεηκέλνπ πεξί κειψλ ΓΔΞ ησλ A.E.I, ή ΔΞ ησλ T.E.I,  κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. Ξξνυπφζεζε, γηα λα επηιεγνχλ νη αλσηέξσ ιεηηνπξγνί θαη 

ππάιιεινη, απνηειεί ε έγθξηζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππεξεηνχλ, ε νπνία 

ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη, εάλ ν θνξέαο δελ απαληήζεη αξλεηηθά, εληφο δέθα 

εκεξψλ απφ ηελ πξσηνθφιιεζε ηνπ εγγξάθνπ εξσηήκαηνο ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Κεηά ηε ιήμε ή ηε δηαθνπή ηεο ζεηείαο ηνπο, νη ιεηηνπξγνί θαη ππάιιεινη 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επαλέξρνληαη ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπο θαη 

ν αληίζηνηρνο ρξφλνο ηεο ζεηείαο ηνπο ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθή ππεξεζία ζε 

ζέζε πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ή δηεχζπλζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ γηα 

πξναγσγή, θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ κηζζνδνζία ησλ 

αλσηέξσ βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γ.Ξ Δ.. 

  

4. Δθφζνλ νη ππεξεηνχληεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ 

Ξξφεδξνη Γεληθνί Γηεπζπληέο ησλ Ξε.Π..Ξ. επαλεπηιεγνχλ απφ ηνλ πνπξγφ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ζέζε Γηνηθεηή γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο, δελ απαηηείηαη, πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπο, ε γλψκε ηεο Βνπιήο. 

  

5. Ν Γηνηθεηήο ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

1. Πρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, πνπ 

εθπνλνχληαη θαη αζθνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηα επζχλεο ηνπ, ζην πιαίζην ηεο 

γεληθφηεξεο πνιηηηθήο πγείαο. 

2. Θαηαξηίδεη θαη ελεκεξψλεη ζε κεληαία βάζε ην ράξηε πγείαο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπ. 

3. Θαηαξηίδεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ θαη ην ππνβάιιεη 

πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π. ηεοΓ..ΞΔ., κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Νινκέιεηαο 

ηνπ νηθείνπ Ππκβνπιίνπ γηεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο (Π..ΞΔ.). 

4. Θαηαξηίδεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο καδηθψλ θαηαζηξνθψλ 

θαη έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ην ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ., 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Νινκέιεηαο ηνπ νηθείνπ Ππκβνπιίνπ 

γηεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο (Π..ΞΔ.). 

5. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. ηελ ίδξπζε, κείσζε, ζπγρψλεπζε ή 

κεηαθνξά κνλάδσλ ή ηκεκάησλ ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

6. Δγθξίλεη ηελ αλέγεξζε, επέθηαζε, αλαδηάηαμε θαη αλαθαηαλνκή ησλ 

θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπ. 



7. Δπεμεξγάδεηαη, αμηνινγεί θαη εγθξίλεη φιεο ηηο πξνηάζεηο ησλ ΦΞΘΑ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ηνπ, ζρεηηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο, θαη ηηο ππνβάιιεη πξνο 

έγθξηζε ζην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. 

8. Δπεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί, ζε ζρέζε κε ην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ, φιεο ηηο πξνηάζεηο θαη αηηήκαηα ησλ ΦΞΘΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

ηνπ θαη ηα ππνβάιιεη αλάινγα ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

9.  Δηζεγείηαη ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ην ζπλνιηθφ 

εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ Γ..ΞΔ. θαη 

ηνπο ΦΞΘΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπ. 

10.  Δγθξίλεη ηελ επαλαπξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξψλ ηνπ Δ.Π.. θαη ηελ 

παξάηαζε παξακνλήο εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

11. Απνθαζίδεη γηα ηηο κεηαηάμεηο, απνζπάζεηο θαη κεηαζέζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πιελ ηνπ ηαηξηθνχ, ησλ ΦΞΘΑ επζχλεο ηνπ. Νη κεηαηάμεηο, 

απνζπάζεηο θαη κεηαζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, πιελ ηνπ ηαηξηθνχ, ησλ ΦΞΘΑ 

κηαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ζε ΦΞΘΑ άιιεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο 

γίλνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Γηνηθεηψλ ησλ αληίζηνηρσλ γεηνλνκηθψλ 

Ξεξηθεξεηψλ, κεηά απφ γλψκε ησλ αξκφδησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Πε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ δχν Γηνηθεηψλ, απηέο κπνξεί λα γίλνπλ κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ν Γηνηθεηήο 

ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ λα κεηαθηλεί ηαηξηθφ, 

επηζηεκνληθφ κε ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ ησλ ΦΞΘΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπ γηα θάιπςε εθεκεξίσλ ή 

άιισλ αλαγθψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ, 

κέζα ζην ίδην έηνο. 

12. Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ. 

13. Απνθαζίδεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Ξξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ, Ρκεκάησλ 

θαη Γξαθείσλ ηεο Γ..ΞΔ., θαζψο θαη ησλ Ξξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ, 

πνδηεπζχλζεσλ θαη Ρνκέσλ ησλ ΦΞΘΑ. 

14. Αλαζέηεη πξνζσξηλά θαζήθνληα Ξξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, Ρκεκάησλ 

θαη Γξαθείσλ ηεο Γ..ΞΔ., κέρξη πιεξψζεσο απηψλ. 

15. Ξξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ηεο Γ..ΞΔ. θαη ησλ επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ. 

16. Γίλεη ηελ έγθξηζε γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο Γ..ΞΔ. θαη ησλ άιισλ 

θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλακνξθψζεηο ηνπο, φπσο 

θαη ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη απνινγηζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, πξν ηεο 

ππνβνιήο ηνπο γηα έγθξηζε ζηνλ πνπξγφ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

17. Θαηαξηίδεη ην ελνπνηεκέλν Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ (Δ.Ξ.Ξ.) ησλ 

θνξέσλ επζχλεο ηνπ θαη ην απνζηέιιεη πξνο ηειηθή έγθξηζε ζην Γ.Π. ηεο 

Γ..ΞΔ. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

18. Δγθξίλεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε 

έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ 

πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 100.000 επξψ εηεζίσο αλά ΦΞΘΑ 

θαη θαζνξίδεη ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο 

ηνπ ΦΞΘΑ ζηε Γ..ΞΔ.. 

19. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηεο νηθείαο Γ..ΞΔ. ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη 

αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ πξνυπνινγηζκνχ γηα πνζά άλσ ησλ 100.000 

επξψ εηεζίσο αλά ΦΞΘΑ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εληφο 

δηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ΦΞΘΑ ζηε 

Γ..ΞΔ.. 



20. Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζε κεληαία βάζε ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηεο 

πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. 

21. Γλσκνδνηεί ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ην 

χςνο ηεο επηρνξεγήζεσο ησλ ΦΞΘΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπ γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ θφζηνπο ησλ εθεκεξίσλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ σξψλ ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

ΦΞΘΑ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ..ΞΔ.. 

22. Ππληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Γ..ΞΔ. θαη ησλ ΦΞΘΑ 

επζχλεο ηνπ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ.. 

23. Ππγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο ή επηηξνπέο γηα ηε κειέηε, εηζήγεζε ή 

παξνρή γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Γ..ΞΔ. θαη ησλ ΦΞΘΑ επζχλεο ηνπ. 

24. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. ηελ εθπφλεζε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο 

γηεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, απνθαζίδεη γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπο, κεηά 

ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ.. 

25. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. ηε δηελέξγεηα θνηλψλ δηαγσληζκψλ, 

κεηαμχ ησλ ΦΞΘΑ επζχλεο ηνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο 

εμνπιηζκνχ θαη πιηθνχ, ηελ πινπνίεζε κειεηψλ θαη ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ. 

Απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ 

απηψλ, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ.. 

26. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θνηλήο 

ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ, εξγαζηεξίσλ θαη κνλάδσλ ησλ ΦΞΘΑ επζχλεο ηνπ. 

27. Αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ ΦΞΘΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

ηνπ, νη νπνίεο ηνπ θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθψο. 

28. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε εθπνίεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γ..ΞΔ. θαη ησλ ΦΞΘΑ επζχλεο ηνπ. 

29.  Δθπξνζσπεί ηε Γ..ΞΔ. δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, 

θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ, θαη δχλαηαη λα αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

ζηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. θαη λα δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο 

δηθεγφξνπο. 

30. Ππγθαιεί ηα ζπιινγηθά φξγαλαηεο Γ..ΞΔ., ζπληάζζεη ηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε θαη πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπο. 

31.  Δλεξγεί σο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Γ..ΞΔ. θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 

ηνπ ηζρχνληνο παιιειηθνχ Θψδηθα, αζθεί ηεξαξρηθφ θαη πεηζαξρηθφ έιεγρν 

θαη κπνξεί λα αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ. 

32. Κπνξεί λα κεηαβηβάδεη κε πξάμε ηνπ ζηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηεο 

Γ..ΞΔ., ζηνπο Γηνηθεηέο θαη Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ησλ Λνζνθνκείσλ θαη 

ζε ηεξαξρηθά πθηζηάκελα ηνπ φξγαλα ηελ εμνπζία λα ππνγξάθνπλ κε εληνιή 

ηνπ, πξάμεηο ή άιια έγγξαθα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη λα αζθνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

33. Απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζε ζε άιινπο θνξείο ηνπ κε ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

πιηθνχ ησλ ΦΞΘΑ επζχλεο ηνπ. 

34. Απνθαζίδεη γηα ηε ζχζηαζε, απηνηειψο ή απφ θνηλνχ κε ηνπο Γηνηθεηέο 

άιισλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ, Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, πνπ ην κεηνρηθφ 

ηνπο θεθάιαην αλήθεη θαηά πνζνζηφ 100 % ζε κία ή πεξηζζφηεξεο Γ..ΞΔ. 

θαη έρνπλ ζθνπφ ηε κειέηε, θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 

θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ, ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ θνηλψλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε θξνληίδα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, θχιαμε, δηαρείξηζε 

λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ ή ηελ ηξνθνδνζία ησλ ΦΞΘΑ ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ λνζειεπηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 



35. Δθδίδεη ηηο απνθάζεηο ή εληνιέο κεηαθίλεζεο ησλ Γηνηθεηψλ θαη 

Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ ησλ επνπηεπφκελσλ Λνζνθνκείσλ θαη ησλ 

Γηνηθεηψλ ή Ξξνέδξσλ ησλ επνπηεπφκελσλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2685/1999. 

36. Αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ.Π. ηεο Γ. . Ξ Δ.. 

6. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Γ..ΞΔ. είλαη επηακειέο θαη απνηειείηαη απφ: 

α) ηνλ Γηνηθεηή ηεο Γ..ΞΔ σο Ξξφεδξν- 

β) ηξία πξφζσπα, κε ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, 

πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηνλ πνπξγφ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα πξφζσπα πνπ πξνηείλεη ν 

πνπξγφο πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

γ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν νπνίνο πξνηείλεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο 

δ) ζηηο γεηνλνκηθέο Ξεξηθέξεηεο φπνπ ππάξρνπλ Ξαλεπηζηεκηαθέο Θιηληθέο, 

έλα κέινο πξνηείλεηαη σο εθπξφζσπνο ηνπ Ηαηξηθνχ Ρκήκαηνο, καδί κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Όπνπ 

δελ ππάξρεη Ηαηξηθφ Ρκήκα Α.Δ.Η., νξίδεηαη σο κέινο, καδί κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, έλαο εθπξφζσπνο ησλ ηαηξψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε 

απφθαζε ηνπ Ξαλειιήληνπ Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ 

ε) έλαλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γ..ΞΔ., πνπ εθιέγεηαη, καδί κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γ..ΞΔ.. 

Νη εθπξφζσπνη θαη ηα αηξεηά κέιε, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαη 

κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ 

πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία, νξίδεηαη άιιν πξφζσπν σο κέινο ηνπ Γ.Π., κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Κέρξη ηφηε, ην Γ.Π. ηεο 

Γ..ΞΔ. ζπγθξνηείηαη λνκίκσο απφ ηα ππφινηπα κέιε. 

  

7. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γίλεηαη ε 

ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ.. Κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηνπ Γ.Π., 

νξίδεηαη έλα απφ ηα κέιε ηνπ σο Αληηπξφεδξνο. Όηαλ ν Ξξφεδξνο θσιχεηαη, 

απνπζηάδεη ή ειιείπεη, ηνλ αλαπιεξψλεη ζηε δηεχζπλζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

ηνπ Γ.Π. θαη ζηα ινηπά θαζήθνληα ηνπ ν Αληηπξφεδξνο, γηα δηάζηεκα πνπ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο ζπλερφκελνπο κήλεο. Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

ηξηκήλνπ απηνχ, νξίδεηαη λένο Ξξφεδξνο. Ν Ξξφεδξνο κπνξεί, κε απνθάζεηο 

ηνπ, λα αλαζέηεη ζηνλ Αληηπξφεδξν εηδηθά θαζήθνληα ή λα ηνπ εθρσξεί 

κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. είλαη δηεηήο. 

Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 

ζπνπδαίν ιφγν, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. Ζ αληηθαηάζηαζε θαη ν 

νξηζκφο ηνπ αληηθαηαζηάηε γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αξρηθνχ νξηζκνχ. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα κε ηα ινηπά κέιε ηνπ, εθφζνλ 

απηά επαξθνχλ γηα ην ζρεκαηηζκφ απαξηίαο θαη κεηέρεη ν Ξξφεδξνο ή ν 

Αληηπξφεδξνο. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. κπνξνχλ λα θαινχληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ ρσξίο ςήθν, νη Γηνηθεηέο ησλ επνπηεπφκελσλ 

ΦΞΘΑ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο κνλάδεο ηνπο, θαζψο 

θαη νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο ηεο Γ..ΞΔ. ή εθπξφζσπνο νπνηνπδήπνηε 

θνξέα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ. 

Ρν Γ.Π. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα θαη έθηαθηα, χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13, 14 θαη 15 ηνπ Λ. 2690/1999. 

Πηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πιελ ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ, θαη ζηνλ ππάιιειν, πνπ αζθεί θαζήθνληα Γξακκαηέα, 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ, ην 

χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  



8. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Γ..ΞΔ. έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Δγθξίλεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηελ Ξεξηθέξεηα ηνπ θαη ην ππνβάιιεη 

πξνο ηειηθή έγθξηζε ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

2. Δγθξίλεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο καδηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ην ππνβάιιεη πξνο ηειηθή έγθξηζε ζηνλ πνπξγφ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

3. Δηζεγείηαη ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηελ ίδξπζε, 

κείσζε, ζπγρψλεπζε ή κεηαθνξά κνλάδσλ ή ηκεκάησλ ησλ ΦΞΘΑ ηεο 

νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

4. Δπεμεξγάδεηαη, αμηνινγεί θαη εγθξίλεη φιεο ηηο πξνηάζεηο ησλ ΦΞΘΑ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο ηνπ, ζρεηηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο, θαη ηηο ππνβάιιεη πξνο 

ηειηθή έγθξηζε ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

5. Δγθξίλεη ην ελνπνηεκέλν Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ (Δ.Ξ.Ξ.) ησλ 

θνξέσλ επζχλεο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαη ην ππνβάιιεη 

πξνο ηειηθή έγθξηζε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο. 

6. Δγθξίλεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε 

έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα πνζά άλσ ησλ 100.000 επξψ θαη κέρξη ην πνζφ ησλ 

234.000 επξψ εηεζίσο αλά ΦΞΘΑ θαη θαζνξίδεη ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη εληφο δηκήλνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ΦΞΘΑ ζηε Γ..ΞΔ.. 

7. Δηζεγείηαη ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηε 

ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε έξγσλ, πινπνίεζε 

κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ 

αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

πνζά άλσ ησλ 234.000 επξψ εηεζίσο αλά ΦΞΘΑ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο 

ηνπ ΦΞΘΑ ζηε Γ..ΞΔ.. 

8. Δγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ηελ 

νπνία ππνβάιιεη ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

9. Δγθξίλεη ηελ εθπφλεζε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο γηεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

10. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα θνηλψλ δηαγσληζκψλ, κεηαμχ ησλ ΦΞΘΑ 

επζχλεο ηνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα πάζεο θχζεσο εμνπιηζκνχ θαη πιηθνχ, ηελ 

πινπνίεζε κειεηψλ θαη ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ. 

11. Δγθξίλεη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θνηλήο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ, 

εξγαζηεξίσλ θαη κνλάδσλ ησλ ΦΞΘΑ επζχλεο ηνπ. 

12. Δγθξίλεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ 

Ππληάγκαηνο, ηε ζθνπηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ 

θνξέσλ γηα ηελ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

13. Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ ππέξ ησλ 

επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ. 

14. Δθδίδεη ηηο απνθάζεηο ή εληνιέο κεηαθίλεζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 

2685/1999. 

  

9. Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ., ν νπνίνο είλαη πιήξνπο αιιά κε 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ 

εθπνλνχληαη ζηελ νηθεία γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα. 

2. Ππληνλίδεη ηνπο Φνξείο Ξαξνρήο πεξεζηψλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

αμηνινγεί ην παξαγφκελν έξγν ηνπο θαη ζπληάζζεη ηξηκεληαία θαη εηήζηα 



έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

3. Δθπνλεί θαη ελεκεξψλεη, ζε κεληαία βάζε, ην ράξηε θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπ. 

4. Δθπνλεί ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο θαη ην ππνβάιιεη ζην 

Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

5. Δπεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί πξνηάζεηο θαη αηηήκαηα ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηα ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηή ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

6. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ην ζπλνιηθφ εηήζην 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ηνπ. 

7. πνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλακνξθψζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη 

απνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

8. Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζε κεληαία βάζε ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ 

Ξαξνρήο πεξεζηψλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

9. Ππγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο ή επηηξνπέο γηα ηε κειέηε, εηζήγεζε ή παξνρή 

γλσκνδνηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

Φνξέσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

10. Δθπξνζσπεί ηε Γ..ΞΔ. θαη ηνπο Φνξείο Ξαξνρήο πεξεζηψλ Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, θαηφπηλ εμνπζηνδνηήζεσο απφ ην Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

11. Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ν Γηνηθεηήο ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

10. Νη πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο θαη επηδφκαηα ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Γ..ΞΔ. νξίδνληαη, ρσξίο πεξηνξηζκφ σο πξνο ην χςνο ηνπο απφ άιιεο 

γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε 

παξέρνληαη επηδφκαηα ενξηψλ θαη άδεηαο, θαζψο θαη απνδεκίσζε γηα έμνδα 

θίλεζεο θαη έμνδα παξάζηαζεο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη 

πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο θαη επηδφκαηα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ..ΞΔ.. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαζνξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο, επηδφκαηα ενξηψλ θαη 

αδείαο ηνπ Ππκβνχινπ Δπηθνηλσλίαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

Γ..ΞΔ., ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

  

  

Αξζξν 4 

  

Νξγάλσζε θαη Πηειέρσζε ηεο Γ..ΞΔ. 

  

1. Ζ Γ..ΞΔ. ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία: 

Α. Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ξνιηηηθψλ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα: 

α) Ρκήκα Ξεξηθεξεηαθνχ Σάξηε γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

β) Ρκήκα Βειηίσζεο θαη Διέγρνπ Ξνηφηεηαο, 

γ) Ρκήκα Δξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. 

Β. Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθήο Νξγάλσζεο θαη πνζηήξημεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα: 

α) Ρκήκα Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, 



β) Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ. 

Γ. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κνλάδσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα: 

α) Ρκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ, 

β) Ρκήκα Ππλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Γηεζλψλ Ππλεξγαζηψλ, 

γ) Ρκήκα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

Γ. Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

α) Ρκήκα Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο, 

β) Ρκήκα πνδνκψλ Ξιεξνθνξηθήο. 

Δ. Ρν Γξαθείν Γηνηθεηή 

ΠΡ. Ρν Λνκηθφ Γξαθείν 

Ε. Ρν Γξαθείν Ρχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο 

Ζ. Πε θάζε Γ..ΞΔ. ζπληζηάηαη Θέληξν Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ γηα ζέκαηα 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΘΔΞΘΑ). 

  

2. Ζ Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ξνιηηηθψλ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έρεη αξκνδηφηεηα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηελ γεηνλνκηθή 

Ξεξηθέξεηα, ε νπνία θαηαλέκεηαη ζηα ηξία ηκήκαηα ηεο, σο εμήο: 

α) Ρν Ρκήκα Ξεξηθεξεηαθνχ Σάξηε γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαηαγξάθεη θαη αλαιχεη ηα επηδεκηνινγηθά, θνηλσληνινγηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε 

ράξαμε ηεο πνιηηηθήο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηελ Ξεξηθέξεηα 

θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά, εθπνλεί θαη επηθαηξνπνηεί ην Σάξηε γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

β) Ρν Ρκήκα Βειηίσζεο θαη Διέγρνπ Ξνηφηεηαο ππνζηεξίδεη ηνπο ΦΞΘΑ ηεο 

νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζε δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο 

θαη δηαπίζηεπζεο. 

γ) Ρν Ρκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο: 

1 ) Γηαρεηξίδεηαη θνλδχιηα εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδφηεζε αληίζηνηρσλ 

επηζηεκνληθψλ πξνηάζεσλ εξγαδνκέλσλ ζην Δ.Π.. θαη ζηηο Κνλάδεο 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. Ζ δηαρείξηζε απηή γίλεηαη κέζσ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ 

Θνλδπιίσλ Δξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΙΘΔΑ). Ζ ζχζηαζε, ν θαζνξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θαη ε 

ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ αλάιεςεο θαη δηάζεζεο ησλ θνλδπιίσλ θαη θάζε 

αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ινγαξηαζκνχ γίλεηαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δηδηθνχ 

Ινγαξηαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηα νπνία είλαη: 

α) ηξηκειήο επηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, έλαλ Γηεπζπληή ηεο Γ..ΞΔ. ή ελφο απφ ηνπο 

ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο 

Ξεξηθέξεηαο θαη ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαη 

β) ε Γξακκαηεία ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

2) Ξξνθεξχζζεη θαη ρξεκαηνδνηεί απφ ηα απνζεκαηηθά ηνπ Δηδηθνχ 

Ινγαξηαζκνχ εξεπλεηηθά, αλαπηπμηαθά ή εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηνλ 

πιεζπζκφ. 

3) Κεξηκλά γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη επξεζηηερληψλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε 

ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  



3. Ζ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθήο Νξγάλσζεο θαη πνζηήξημεο είλαη αξκφδηα γηα 

ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ..ΞΔ. θαη 

ησλ επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ. Ζ αξκνδηφηεηα απηή θαηαλέκεηαη ζηα ηκήκαηα 

ηεο σο αθνινχζσο: 

α) Ρν Ρκήκα Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο: 

1) Ππληάζζεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ, Απνινγηζκφ, Ηζνινγηζκφ ηεο Γ.. ΞΔ. θαη 

έρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο 

Γ..ΞΔ. θαη εηδηθφηεξα: Κεξηκλά γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ θαηαβνιή ησλ 

ηαθηηθψλ θαη πξφζζεησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ..ΞΔ. θαη 

δηελεξγεί ηηο πάζεο θχζεσο πιεξσκέο, ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ινγηζηηθά 

βηβιία, ζηνηρεία θαη ινγαξηαζκνχο θαη κεξηκλά γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη 

θαηαβνιή ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ ηεο Γ..ΞΔ.. 

2) Ξαξαθνινπζεί θαη παξεκβαίλεη ζηε ζχληαμε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ ησλ ΦΞΘΑ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη κεξηκλά γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκψλ ζε κεληαία θαη εηήζηα 

βάζε. 

3) Διέγρεη ηνπο Απνινγηζκνχο θαη Ηζνινγηζκνχο ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

4) Αμηνινγεί ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΦΞΘΑ ηεο 

νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

5)  Κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο απφ ηνπο ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

β) Ρν Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ζπγθεληξψλεη ηα Δληαία Ξξνγξάκκαηα Ξξνκεζεηψλ 

ηεο Γ..ΞΔ. θαη φισλ ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, 

θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, θαη ηα αμηνινγεί, ειέγρεη, εγθξίλεη θαη 

ελνπνηεί. Ρν ελνπνηεκέλν Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ ππνβάιιεηαη 

αθνινχζσο ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο, θνηλνπνηνχκελν ζην πνπξγείν γείαο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Δπίζεο κπνξεί λα δηελεξγεί δηαγσληζκνχο θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  

4. Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κνλάδσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε νπνία θαηαλέκεηαη ζηα ηκήκαηα σο 

αθνινχζσο: 

α) Ρν Ρκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ είλαη αξκφδην γηα: 

1) ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ 

έρνπλ νη ΦΞΘΑ ηεο Γ..ΞΔ., 

2) ηε κέξηκλα γηα ηηο δηαζέζεηο, απνζπάζεηο, κεηαηάμεηο θαη ελ γέλεη 

κεηαθηλήζεηο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ πξνο θάιπςε δεκηνπξγνχκελσλ 

αλαγθψλ, αλάκεζα ζηνπο ΦΞΘΑ ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, 

3) ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Γ..ΞΔ.. 

β) Ρν Ρκήκα Ππλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη Γηεζλψλ Ππλεξγαζηψλ είλαη 

αξκφδην γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ..ΞΔ. θαη ησλ ΦΞΘΑ ζε απηέο. 

γ) Ρν Ρκήκα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ κεξηκλά γηα ηελ 

γηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ ηεο Γ..ΞΔ. θαη ησλ ΦΞΘΑ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο. 

  

5. Ζ Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γ..ΞΔ. 

θαη ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο κε ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. 

  

6. Ρν Γξαθείν Γηνηθεηή είλαη αξκφδην γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γηνηθεηή θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. 

  



7. Ρν Λνκηθφ Γξαθείν είλαη αξκφδην γηα ηε λνκηθή θαζνδήγεζε ησλ νξγάλσλ 

ηεο Γ..ΞΔ. θαη ηε δηθαζηηθή ή εμψδηθε ππνζηήξημε ηεο. 

  

8. Ρν Γξαθείν Ρχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο είλαη αξκφδην γηα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο 

ηεο Γ..ΞΔ. θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ζχληαμε θαη έθδνζε εκεξήζηνπ δειηίνπ 

ηχπνπ, ηελ ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ..ΞΔ. επί ησλ 

δεκνζηεπκάησλ ηνπ ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Γ..ΞΔ. θαη 

ησλ επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ, θαζψο θαη γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, 

εκεξίδσλ, ζπλεληεχμεσλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ. 

  

9. Ρν Θέληξν Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ ζε ζέκαηα γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ιεηηνπξγεί σο απηνηειέο ηκήκα, ππαγφκελν απεπζείαο ζην 

Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε θαη ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

  

10. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί, 

κεηά απφ αίηεζε ηνπο, λα απνζπψληαη ζηε Γ..ΞΔ., ρσξίο γλψκε ησλ 

πεξεζηαθψλ Ππκβνπιίσλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ελφο έηνπο, πνπ 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κφλν κηα θνξά θαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά 

απφ γλψκε ησλ πεξεζηαθψλ Ππκβνπιίσλ, γηα θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ηεο Γ..ΞΔ., ηαηξνί θαη ππάιιεινη, πιελ ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, θαζψο θαη 

ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ν ρξφλνο ηεο 

απφζπαζεο ζεσξείηαη, γηα θάζε ζπλέπεηα, σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο 

ζηελ νξγαληθή ζέζε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη απνζπψκελνη, νη νπνίνη 

δηθαηνχληαη, θαηά ην ρξφλν ηεο απφζπαζεο ηνπο, λα ιακβάλνπλ, απφ ην 

θνξέα ππνδνρήο ηνπο, πιήξεηο ηηο ηαθηηθέο απνιαβέο ηεο νξγαληθήο ηνπο 

ζέζεο. 

  

11. Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ππαιιήισλ, πιελ ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, απφ Ξεξηθέξεηεο, πνπξγεία ή Λ.Ξ.Γ.Γ. ζηηο Γ..ΞΔ., εθφζνλ ν 

κεηαηαζζφκελνο έρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

ζέζεο ζηελ νπνία κεηαηάζζεηαη. Ζ κεηάηαμε δηελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ ππαιιήινπ θαη ζπλεθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, κε θνηλή 

απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ πνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ησλ νηθείσλ 

πεξεζηαθψλ Ππκβνπιίσλ ή Γ.Π. ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ.. 

  

12. α) Νη κφληκνη ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο ζηηο Θεληξηθέο 

πεξεζίεο ησλ Ξε.Π..Ξ., θαζψο θαη φζνη ππάιιεινη θαηέρνπλ πξνζσξηλέο 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ζηηο Θεληξηθέο πεξεζίεο ησλ Ξε.Π..Ξ. θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο ζε νκνηφβαζκεο 

νξγαληθέο ζέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Γ..ΞΔ.. Αλ δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

νξγαληζκφ ηεο Γ..ΞΔ. ζέζε αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο, θαιχπηνπλ 

αλάινγε νξγαληθή ζέζε, γηα ηελ θαηάιεςε ηεο νπνίαο έρνπλ ηα απαηηνχκελα 

ηππηθά πξνζφληα ή πξνζσξηλή πξνζσπνπαγή νκνηφβαζκε ζέζε, πνπ 

ζπληζηάηαη απηνδηθαίσο θαη θαηαξγείηαη κε ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν 

απνρψξεζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ πεξεζία. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί 

ζηηο Θεληξηθέο πεξεζίεο ησλ Ξε.Π..Ξ. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ κεηαθέξεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε Γ..ΞΔ. κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο. 

β) Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ζηηο Γ..ΞΔ. ππαιιήισλ, πιελ ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ 

απνζπαζηεί ή κεηαθηλεζεί θαη ππεξεηνχλ ζε Θεληξηθέο πεξεζίεο ησλ 

Ξε.Π..Ξ.. Ζ κεηάηαμε δηελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ππαιιήισλ, πνπ 



ππνβάιιεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ ζπλεθηίκεζε ησλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη γλψκε ηνπ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ είλαη 

αξκφδην γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ..ΞΔ.. Ζ κεηάηαμε γίλεηαη ζε 

νκνηφβαζκε θελή ζέζε, γηα ηελ θαηάιεςε ηεο νπνίαο ν κεηαηαζζφκελνο έρεη 

ηα απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. 

γ) Δπηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ζην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε ζηελ Θεληξηθή 

πεξεζία ησλ Ξε.Π..Ξ. θαη είλαη απνζπαζκέλνη ζην πνπξγείν γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Ζ κεηάηαμε γίλεηαη ζε νκνηφβαζκε θελή ζέζε, γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

νπνίαο ν κεηαηαζζφκελνο έρεη ηα απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζφληα. 

δ) Ζ κεηάηαμε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 10, 11 θαη 12 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

13. Πε θάζε Γ..ΞΔ. ζπληζηψληαη ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο ελφο 

έηνπο. Ζ ζχκβαζε απηή δχλαηαη λα αλαλεσζεί, κεηά ην ηέινο ηεο, κφλν γηα 

κία θνξά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κε ππεξβαίλνλ ην έλα έηνο. Νη ζέζεηο 

απηέο είλαη ηξεηο γηα ηηο Γ..ΞΔ. ησλ Α', Β' θαη Γ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ 

Αηηηθήο θαη δχν γηα ηηο Γ..ΞΔ. ησλ ππφινηπσλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ. 

Γηα ην δηνξηζκφ ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο απαηηείηαη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη επαξθήο γλψζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο. Πηηο Γ.. Ξ Δ. ησλ Α', Β' θαη Γ' γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ Αηηηθήο 

θαη ζηηο Γ..ΞΔ. ησλ Α' θαη Β' γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο ζπληζηάηαη κία ζέζε Ππκβνχινπ Δπηθνηλσλίαο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο ελφο έηνπο. Ζ ζχκβαζε απηή 

δχλαηαη λα αλαλεσζεί, κεηά ην ηέινο ηεο, κφλν γηα κία θνξά θαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε ππεξβαίλνλ ην έλα έηνο. Ν δηνξηζκφο ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

  

14. Ρα πνζά πνπ θαηεβιήζεζαλ ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Θεληξηθψλ 

πεξεζηψλ ησλ Ξε.Π..Ξ. θαη' εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 14ηνπ Λ. 

3016/2002 θαη αθνξνχλ ην δηάζηεκα απφ 1.1.2004 κέρξη 31.12.2004, δελ 

αλαδεηνχληαη 

  

15. Πε θάζε Γ..ΞΔ. ζπληζηψληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο κφληκσλ ππαιιήισλ: 

Α. Θαηεγνξία ΞΔ 

α) Θιάδνο ΞΔ Γηνηθεηηθφο Νηθνλνκηθφο, ζέζεηο ηξεηο. 

β) Θιάδνο ΞΔ Θνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή ΞΔ Θνηλσληνινγίαο, ζέζεηο ηξεηο. 

γ) Θιάδνο ΞΔ Γηνηθεηηθφο Ινγηζηηθφο, ζέζεηο ηέζζεξηο. 

δ) Θιάδνο ΞΔ Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ζέζεηο ηξεηο. 

ε) Θιάδνο ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο, ζέζεηο ηξεηο, 

ζη) Θιάδνο ΞΔ Ηαηξψλ, ΞΔ Λνζειεπηηθήο, ζέζεηο δχν. 

δ) Θιάδνο ΞΔ Πηαηηζηηθήο, ζέζε κία. 

ε) Κία ζέζε δηθεγφξνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ κε πάγηα αληηκηζζία. Ξξνζφλ 

δηνξηζκνχ είλαη ε άδεηα άζθεζεο δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο παξ' Αξείσ 

Ξάγσ ή παξ' Δθέηαηο. 

ζ) Θιάδνο ΞΔ Ηαηξψλ Δξγαζίαο, ζέζε κία. 

η) Θιάδνο ΞΔ Ρερληθψλ Αζθαιείαο, ζέζε κία. 

Β. Θαηεγνξία ΡΔ 



α) Θιάδνο ΡΔ Γηνηθεηηθφο Ινγηζηηθφο, ζέζεηο νθηψ. 

β) Θιάδνο ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο, ζέζεηο δχν. 

γ) Θιάδνο ΡΔ Γηνίθεζεο Κνλάδσλ γείαο θαη Ξξφλνηαο, ζέζεηο πέληε. 

δ) Θιάδνο ΡΔ Θνηλσληθήο Δξγαζίαο, ζέζεηο δχν. 

Γ. Θαηεγνξία ΓΔ 

α) Θιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ζέζεηο έμη. 

β) Θιάδνο ΓΔ Ρερληθφο, εηδηθφηεηαο νδεγνχ νρεκάησλ, ζέζεηο δχν. 

Γ. Θαηεγνξία Δ 

α) Θιάδνο Δ Δπηκειεηψλ, ζέζεηο δχν. 

β) Θιάδνο Δ Ξξνζσπηθνχ Θαζαξηφηεηαο, ζέζεηο δχν. 

  

16. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ζπληζηάηαη εληαία 

Λνκηθή πεξεζία, πνπ απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο δηθεγφξνπο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηε Γ..ΞΔ. θαη ηνπο ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. Ν 

πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο απηήο επηιέγεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εληαίαο λνκηθήο ππεξεζίαο. 

  

17. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ζπληζηάηαη εληαία 

Ρερληθή πεξεζία, πνπ απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο Ξ Δ, ΡΔ θαη ΓΔ 

ππαιιήινπο ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ φισλ ή νξηζκέλσλ ΦΞΘΑ ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ζηε 

Γ..ΞΔ.. Πε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο εληαίαο Ρερληθήο πεξεζίαο, νη 

νξγαληθέο ζέζεηο επηζηξέθνπλ ζηνλ νηθείν ΦΞΘΑ. Ν πξντζηάκελνο ηεο 

Γηεχζπλζεο απηήο επηιέγεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Γ..ΞΔ. θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε 

θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο εληαίαο ηερληθήο ππεξεζίαο. 

  

18.  Γηα έξγα ησλ επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, λα νξίδεηαη σο Ξξντζηακέλε 

Αξρή ε Γηνίθεζε ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. Πηελ πεξίπησζε απηή 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία είλαη ε Δληαία Ρερληθή πεξεζία ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, εθφζνλ απηή έρεη ζπζηαζεί, θαη Ρερληθφ 

Ππκβνχιην ην Ρερληθφ Ππκβνχιην ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

  

19. Πηελ έδξα ηεο θάζε γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη, κε απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Ξξσηνβάζκην 

πεξεζηαθφ Ππκβνχιην, ζην νπνίν, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 158 παξ. 1 πεξ. α' ηνπ Λ. 2683/1999, ππάγνληαη φινη νη κφληκνη ή 

ζπλδεφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάιιεινη ηεο Γ..ΞΔ., κε 

εμαίξεζε ηνπο ηαηξνχο ΔΠ, γηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Κε αλάινγν ηξφπν ζπληζηψληαη : 

α) πεξεζηαθά Ππκβνχιηα ή Θνηλά πεξεζηαθά Ππκβνχιηα Λνζνθνκείσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 2683/1999 θαη ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηα νπνία ππάγνληαη νη κφληκνη ή ζπλδεφκελνη κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάιιεινη ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ 

Θέληξσλ γείαο, πνπ απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπ αληίζηνηρνπ 

Λνζνθνκείνπ, κε εμαίξεζε ηνπο ηαηξνχο Δ.Π.., γηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο. Πηα αλσηέξσ πεξεζηαθά Ππκβνχιηα ππάγνληαη θαη φινη νη 

εηδηθεπφκελνη ηαηξνί, γηα ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, 

β) πεξεζηαθά Ππκβνχιηα ή Θνηλά πεξεζηαθά Ππκβνχιηα Κνλάδσλ 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 

2683/1999 θαη ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηα νπνία ππάγνληαη νη 



κφληκνη ή ζπλδεφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάιιεινη ησλ 

Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, κε εμαίξεζε ηνπο ηαηξνχο Δ.Π.., γηα 

ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Πηα αλσηέξσ πεξεζηαθά 

Ππκβνχιηα ππάγνληαη θαη φινη νη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί, γηα ηα ζέκαηα ηεο 

ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

  

20. Πε φ,ηη αθνξά ζηε ζχλζεζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ 

πεξεζηαθψλ Ππκβνπιίσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3260/2004. Ν 

ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ ππαιιήισλ θαζνξίδνληαη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Λ. 2683/1999. Κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ ππ' αξηζ. Α.Ξ 

ΓΗΘΞΟ/Φ80/30/8703/ 16.9.1988 (ΦΔΘ 684 Β') θαη ΓΗΘΞΟ/ 

Φ80/54/11988/2.12.1988 (ΦΔΘ 876 Β') ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Ρα κέιε 

ησλ πεξεζηαθψλ Ππκβνπιίσλ νξίδνληαη αληίζηνηρα κε ηζάξηζκνπο 

αλαπιεξσηέο. Πε πεξίπησζε κε νξηζκνχ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ην 

πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ. Θαηά ηα 

ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 158 έσο 164 ηνπ Λ. 2683/1999, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ Λ. 2839/2000 (ΦΔΘ 196 Α'). 

  

  

Αξζξν 5 

  

Ξφξνη ηεο Γ..ΞΔ. 

  

Ζ Γ..ΞΔ. έρεη ηνπο εμήο, ηδίσο, πφξνπο: 

α) Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Ραθηηθφ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ. 

β) Δπηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

γ) Ξνζνζηφ 1 % επί ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ ησλ Λνζνθνκείσλ Δ.Π..Θ.Α. 

ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

δ) Γσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θαη άιιεο παξνρέο ηξίησλ. 

ε) Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ζη) Έζνδα απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ Διιεληθψλ ή 

Γηεζλψλ Νξγαληζκψλ ή κε θεξδνζθνπηθψλ Νξγαληζκψλ ή απφ άιιεο 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

δ) Θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο. 

  

  

Αξζξν 6 

  

Θεληξηθφ Ππκβνχιην γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ θαη Ππκβνχιην γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο (ΘΔ.Π..ΞΔ. θαη Π..ΞΔ.) 

  

1. Πην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηάηαη Θεληξηθφ 

Ππκβνχιην γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ (ΘΔ.Π..ΞΔ.) πνπ έρεη σο ζθνπφ ην 

ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Γηνηθεηψλ ησλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ηελ 

ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεγγχε. Ρν ΘΔ.Π..ΞΔ. απνηειείηαη απφ: 

α) ηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, σο Ξξφεδξν, 

αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

β) ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ αληίζηνηρν Γεληθφ 

Γηεπζπληή, 

γ) ηνπο Γηνηθεηέο φισλ ησλ γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ, αλαπιεξνχκελνπο 

απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο ησλ Γ.Π. ησλ Γ..ΞΔ.. 



  

2. Ρν ΘΔ.Π..ΞΔ. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε δχν κήλεο θαη θαηά πεξίπησζε, 

γηα εηδηθά ζέκαηα, ζε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηνπ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14 

θαη 15 ηνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45 Α'). Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΘΔ.Π..ΞΔ. 

κπνξνχλ λα θαινχληαη απφ ηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ ρσξίο ςήθν, θαη άιινη ππεξεζηαθνί 

παξάγνληεο, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

  

3. Ρν ΘΔ.Π..ΞΔ. ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο πεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο θαη Ρερληθψλ πνδνκψλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα εμαζθαιίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο νκαιήο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Γ..ΞΔ. θαη ηνπ πνπξγείνπ. 

  

4. Πηελ έδξα θάζε γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ζπληζηάηαη Ππκβνχιην 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο (Π..ΞΔ.) πνπ γλσκνδνηεί πξνο ηνλ πνπξγφ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ζέκαηα αλάπηπμεο ησλ πνιηηηθψλ 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηελ Ξεξηθέξεηα, ην ζπληνληζκφ ησλ 

Γηνηθήζεσλ ησλ Λνζνθνκείσλ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Ρν Π..ΞΔ. 

απνηειείηαη απφ ηελ Νινκέιεηα θαη ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

Ζ Νινκέιεηα ηνπ Π..Ξ Δ. απνηειείηαη απφ: 

α) ηνλ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, σο Ξξφεδξν, κε αλαπιεξσηή 

ηνπ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ., 

β) ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Λνζνθνκείσλ ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, κε 

αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπο Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ησλ αληίζηνηρσλ 

Λνζνθνκείσλ, φπνπ απηνί ππάξρνπλ, εηδάιισο ηνπο Ξξντζηακέλνπο ηεο 

Γηνηθεηηθήο Γηεχζπλζεο ησλ Λνζνθνκείσλ, 

γ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γηνηθεηηθήο Ξεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη 

νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, 

δ) έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε πνπ βξίζθεηαη ζηα 

φξηα ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ 

Λνκάξρε, 

ε) ζηηο Ξεξηθέξεηεο πνπ ππάξρνπλ παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, έλαλ 

εθπξφζσπν ηνπ ηαηξηθνχ ηκήκαηνο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Ρκήκαηνο, 

ζη) έλαλ εθπξφζσπν ησλ ηαηξψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξαλειιήληνπ Ηαηξηθνχ 

Ππιιφγνπ, 

δ) έλαλ εθπξφζσπν ησλ νδνληηάηξσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Διιεληθήο Νδνληηαηξηθήο 

Νκνζπνλδίαο, 

ε) έλαλ εθπξφζσπν ησλ λνζειεπηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Έλσζεο Λνζειεπηψλ 

Διιάδνο, 

ζ) έλαλ εθπξφζσπν ησλ θαξκαθνπνηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξαλειιήληνπ 

Φαξκαθεπηηθνχ Ππιιφγνπ, 

η) έλαλ εθπξφζσπν ησλ καηψλ καηεπηψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ππιιφγνπ 

καηψλ καηεπηψλ, 

ηα) έλαλ εθπξφζσπν ησλ Γεληθψλ Ηαηξψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν νπνίνο νξίδεηαη 

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθήο Ηαηξηθήο, 



ηβ) έλαλ εθπξφζσπν ησλ Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ν νπνίνο 

νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Πχλδεζκν Θνηλσληθψλ Ιεηηνπξγψλ 

Διιάδνο, 

ηγ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γ.Π.Δ.Δ., κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Π.Δ.Δ. θαη 

ηδ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Α.Γ.Δ.Γ.., κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη 

νξίδνληαη απφ ηελ Α.Γ.Δ.Γ... 

Νη εθπξφζσπνη νξίδνληαη ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Αλ 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, νξίδνληαη απφ ηνλ πνπξγφ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Όηαλ ε εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

πεξηιακβάλεη ζέκαηα πεξεζηψλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζπκκεηέρνπλ νη 

Ξξφεδξνη ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο 

ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

  

5. Ζ Νινκέιεηα ηνπ Π..ΞΔ. επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δεκφζηα πγεία, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαη έρεη ηηο παξαθάησ εηδηθέο αξκνδηφηεηεο: 

α) Γλσκνδνηεί γηα ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηελ πεξηθέξεηα επζχλεο 

ηνπ, ην νπνίν ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ν Γηνηθεηήο ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

β) Γλσκνδνηεί γηα ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο καδηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, ην νπνίν ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ν Γηνηθεηήο ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

γ) Γλσκνδνηεί, ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο 

Γ,.ΞΔ., γηα ηελ ίδξπζε, κείσζε, ζπγρψλεπζε ή κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ, 

κνλάδσλ ή ηκεκάησλ ησλ ΦΞΘΑ. 

δ) Γλσκνδνηεί, ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, γηα θάζε ζέκα πνπ ηεο ππνβάιεη ν Γηνηθεηήο ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

Ζ Νινκέιεηα ηνπ Π..Ξ Δ. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε έμη κήλεο θαη έθηαθηα, 

χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 15 ηνπ Λ. 2690/1999. Ρα κέιε ηεο 

Νινκέιεηαο ηνπ Π.. ΞΔ. κπνξνχλ λα εηζεγνχληαη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ζέκαηα πξνο έληαμε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

Νη απνθάζεηο ηεο Νινκέιεηαο, κε έθζεζε επ' απηψλ ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, ππνβάιινληαη ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 

  

6. Ζ Ππληνληζηηθή επηηξνπή ηνπ Π..ΞΔ. απνηειείηαη απφ: 

α) ηνλ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, σο Ξξφεδξν, κε αλαπιεξσηή 

ηνπ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ., 

β) ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Λνζνθνκείσλ ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, κε 

αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπο Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ησλ αληίζηνηρσλ 

Λνζνθνκείσλ, φπνπ απηνί ππάξρνπλ, εηδάιισο ηνπο Ξξντζηακέλνπο ηεο 

Γηνηθεηηθήο Γηεχζπλζεο ησλ Λνζνθνκείσλ, 

γ) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ηεζζάξσλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γ..ΞΔ., κε αλαπιεξσηή 

ηνπο ηνλ παιαηφηεξν πξντζηάκελν ηεο θάζε Γηεχζπλζεο. 

Όηαλ ε εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ πεξηιακβάλεη ζέκαηα 

πεξεζηψλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζπκεηέρνπλ νη Ξξφεδξνη ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

  

7. Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π..ΞΔ. έρεη ηηο παξαθάησ εηδηθέο 

αξκνδηφηεηεο: 

α) Ππληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ησλ 



απνθάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

β) Γλσκνδνηεί, ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ζε θάζε ζέκα πνπ ηεο ππνβάιεη ν Γηνηθεηήο ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

γ) Αμηνινγεί ζπγθξηηηθά ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηα θνξέσλ ηνπ ζηε βάζε 

πνηνηηθψλ, πνζνηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

δ) Πρεδηάδεη κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαξθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ θαη ηεο Γ..ΞΔ.. 

ε) Πρεδηάδεη κέηξα θαη πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, αλάπηπμεο 

θαη αμηνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ 

εθηέιεζε ηνπο. 

ζη) Γλσκνδνηεί γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ΦΞΘΑ ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

δ) Γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

πξνζιήςεσλ ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, θαηά ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. 

Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π..ΞΔ. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα 

θαη έθηαθηα, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 15 ηνπ Λ. 2690/1999. Ζ 

Δπηηξνπή ππνζηεξίδεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο αληίζηνηρεο Γ..ΞΔ., 

νξηδφκελνπο απφ ηνλ Γηνηθεηή γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ. 

  

  

Αξζξν 7 

  

Γηνίθεζε Λνζνθνκείσλ Δ.Π..Θ.Α. 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ Δ.Π..Θ.Α. 

  

1. Ρα Λνζνθνκεία ηνπ Δ.Π.. πνπ είραλ κεηαηξαπεί ζε απνθεληξσκέλεο 

κνλάδεο ησλ Ξε.Π.Ξ. κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 

2889/2001 (ΦΔΘ37 Α' κεηαηξέπνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 

(Λ.Ξ.Γ.Γ.), ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο αληίζηνηρεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη έρνπλ δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ, πξσηφθνιιν, 

ζθξαγίδα, αξρείν θαη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Α.Φ.Κ. 

  

2. Ρα Λνζνθνκεία ηνπ Δ.Π.. δηαθξίλνληαη ζε: 

α) γεληθά πνπ παξέρνπλ λνζειεία ζε αζζελείο πνπ εληάζζνληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο θαη 

β) εηδηθά πνπ παξέρνπλ λνζειεία ζε αζζελείο πνπ εληάζζνληαη ζε κία 

ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. 

Λνζνθνκεία ηα νπνία, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ 

ηελ νλνκαζία "Ξαλεπηζηεκηαθφ" ηε δηαηεξνχλ θαη ζην κέιινλ. Ζ νλνκαζία 

απηή κπνξεί λα κεηαβιεζεί κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

  

3. Όξγαλα δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π.. είλαη: 

α) ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη 

β) ν Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

  

4. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Γ.Π.) είλαη επηακειέο γηα Λνζνθνκεία κέρξη 399 

νξγαληθέο θιίλεο θαη ελλεακειέο γηα Λνζνθνκεία κε 400 θαη άλσ νξγαληθέο 

θιίλεο θαη απνηειείηαη απφ: 



α) Ρνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ σο Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

β) Ρξία κέιε ζε Λνζνθνκεία έσο 399 νξγαληθέο θιίλεο θαη ηέζζεξα κέιε ζε 

Λνζνθνκεία κε 400 θαη άλσ νξγαληθέο θιίλεο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

Απφ ηα κέιε απηά ην έλα νξίδεηαη σο Αληηπξφεδξνο, ν νπνίνο είλαη κεξηθήο 

απαζρφιεζεο. Πηα Ξαλεπηζηεκηαθά Λνζνθνκεία, ην έλα απφ ηα κέιε πνπ 

δηνξίδεη ν πνπξγφο γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξέπεη ππνρξεσηηθά 

λα είλαη κέινο Γ.Δ.Ξ. ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ηνπ νηθείνπ A.E.I.. 

γ) Ρνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε λνζνθνκεία κε 400 θαη 

άλσ νξγαληθέο θιίλεο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο. 

δ) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ ηαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην Λνζνθνκείν, ν νπνίνο 

εθιέγεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνπο ηαηξνχο Δ.Π.. θαη ηνπο 

ηαηξνχο κέιε Γ.Δ.Ξ. πνπ ππεξεηνχλ ζην Λνζνθνκείν. 

ε) Ρνλ Γηεπζπληή ηεο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ 

αξραηφηεξν Γηεπζπληή Λνζειεπηηθνχ ηνκέα. 

ζη) Δλαλ εθπξφζσπν ηνπ ινηπνχ, πιελ ησλ ηαηξψλ Δ.Π.., πξνζσπηθνχ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο εθιέγεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην 

ινηπφ, πιελ ησλ ηαηξψλ Δ.Π.., πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. νξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ. Π. 

θαη ηνπο εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ. Ν Ξξφεδξνο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο εθπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε ππεξεζηαθφ παξάγνληα ή εθπξφζσπν 

νπνηνπδήπνηε επηζηεκνληθνχ ή ηνπηθνχ θνξέα. 

Ν Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Π. 

ζηα θαζήθνληα ηνπ σο Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π., ελψ ζηα θαζήθνληα ηνπ σο 

Γηνηθεηή αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή θαη φπνπ απηφο δελ 

ππάξρεη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο. Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. είλαη 

εηζεγεηέο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

  

5. Ρν Γ.Π. ζπλέξρεηαη ηαθηηθά δχν θνξέο ην κήλα θαη έθηαθηα, χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13, 14 θαη 15 ηνπ Λ. 2690/1999. 

  

6. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

1. Δγθξίλεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ην 

ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο πξνο ηειηθή 

έγθξηζε θαη έληαμε ηνπ ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

2. Δγθξίλεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο καδηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

έθηαθησλ αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ην ππνβάιιεη πξνο ηειηθή έγθξηζε 

ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

3. Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία, κείσζε ή ζπγρψλεπζε κνλάδσλ ή ηκεκάησλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαη ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή πξφηαζε πξνο έγθξηζε ζηνλ Γηνηθεηή 

ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

4. Δγθξίλεη ηελ αλέγεξζε, επέθηαζε, αλαδηάηαμε θαη αλαθαηαλνκή ησλ 

θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή 

πξφηαζε πξνο έγθξηζε ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

5. Δγθξίλεη ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη 

ηνλ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

6. Δγθξίλεη ην ζπλνιηθφ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

7. Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηηο αλακνξθψζεηο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, φπσο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο 



νηθνλνκηθήο ρξήζεο θάζε έηνπο θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

8. Δγθξίλεη ην Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ην ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

9. Δγθξίλεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε 

έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα πνζφ άλσ ησλ 15.000 επξψ θαη κέρξη 45.000 επξψ 

εηεζίσο. 

10. Δηζεγείηαη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε 

έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα πνζά άλσ ησλ 45.000 επξψ εηεζίσο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο 

νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

11.  Δγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηηο 

εθεκεξίεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη 

εξγαζία θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνλ ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

12. Δγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηνλ 

Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

13.  Δγθξίλεη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο 

εηζήγεζε γηα ηελ εθπνίεζε ηνπο. 

14.  Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε πάζεο θχζεσο εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

15. Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ ππέξ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

  

7. Πε θάζε Λνζνθνκείν ηνπ Δ.Π..Θ.Α. ζπληζηάηαη κία νξγαληθή ζέζε ηεο 

θαηεγνξίαο ΔΘ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 2683/1999, κε βαζκφ 1ν, ε νπνία 

θαηαιακβάλεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε Λνζνθνκεία 400 

νξγαληθψλ θιηλψλ θαη άλσ ζπληζηάηαη θαη κία νξγαληθή ζέζε ηεο θαηεγνξίαο 

ΔΘ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 2683/1999, κε βαζκφ 2ν, ε νπνία θαηαιακβάλεηαη 

απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν Γηνηθεηήο θαη ν 

Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε δηεηή ζεηεία ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε 

φκνην ηξφπν. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Γηνηθεηψλ θαη 

Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ ησλ Λνζνθνκείσλ, γηα ζπνπδαίν ιφγν, ζρεηηθφ κε 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, φπσο θαη ε 

απφζπαζε ηνπο ζε άιιν Λνζνθνκείν νπνηαζδήπνηε γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο 

γηα θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

Ρα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν ππνςήθηνο Γηνηθεηήο θαη 

Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο είλαη: πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξε 

ηθαλφηεηα ζηελ άζθεζε δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ ζε ππεξεζίεο ή 

νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ζπλεθηηκσκέλσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ θαη επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Λνζνθνκείσλ ή 

επηρεηξήζεσλ, νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο ή θνηλσληθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη 

ηεο αλάινγεο εκπεηξίαο. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. 

  



8. Ν Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ, ειέγρνπ θαη εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ πεξεζηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

2. Δθπνλεί θαη ελεκεξψλεη ζε κεληαία βάζε ην ράξηε πγείαο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γηεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

3. Δθπνλεί ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ην 

ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

4. Δθπνλεί ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο καδηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ην ππνβάιιεη ζην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

5. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηε δεκηνπξγία, κείσζε ή ζπγρψλεπζε κνλάδσλ ή 

ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

6. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηελ αλέγεξζε, επέθηαζε, αλαδηάηαμε θαη αλαθαηαλνκή 

ησλ θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

7. Δπεμεξγάδεηαη ηνλ νξγαληζκφ θαη άιια ζεζκηθά θείκελα ηνπ Λνζνθνκείνπ 

θαη ηα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

8. Δπεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί φιεο ηηο πξνηάζεηο θαη αηηήκαηα ησλ 

πεξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα ππνβάιιεη ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

9. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ην ζπλνιηθφ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

10. πνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο ηελ επαλαπξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξψλ ηνπ Δ.Π.. θαη ηελ 

παξάηαζε παξακνλήο εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ. 

11. Απνθαζίδεη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηεο επζχλεο ηνπ. 

12. πνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο πξφηαζε 

πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ. 

13. Απνθαζίδεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Ξξντζηακέλσλ ησλ Ρκεκάησλ θαη 

Γξαθείσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

14. Αλαζέηεη πξνζσξηλά θαζήθνληα Ξξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο, 

πνδηεχζπλζεο θαη Ρνκέα κέρξη ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ. 

15. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα, ηηο 

αλακνξθψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, φπσο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ 

απνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θάζε έηνπο. 

16. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ην Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ θνξέα, θαζψο 

θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

17. Δγθξίλεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε 

έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ 

πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 15.000 επξψ εηεζίσο. 

18. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη 

αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ πξνυπνινγηζκνχ γηα πνζά άλσ ησλ 15.000 

επξψ εηεζίσο. 

19. Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζε κεληαία βάζε ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ηνπ. 

20. Ππληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζην Γ. Π. 

θαη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαη ηξηκεληαία 

έθζεζε ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

21. Ππγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο ή επηηξνπέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε 

δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

22. πνβάιιεη ζην Γ.Π. πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εθπνίεζε ηνπο. 

23. Δθπξνζσπεί ην Λνζνθνκείν δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, θαζψο θαη έλαληη 

ηξίησλ θαη δχλαηαη λα εθρσξεί ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ησλ κνλάδσλ 



επζχλεο ηνπ ζηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή θαη λα δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο 

δηθεγφξνπο. 

24. Ππγθαιεί ην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη 

ζπληάζζεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

25. Ξξνΐζηαηαη φισλ ησλ πεξεζηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη αζθεί ηεξαξρηθφ 

θαη πεηζαξρηθφ έιεγρν θαη κπνξεί λα αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα Έλνξθεο 

Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο ζε νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ. 

26. Κπνξεί λα κεηαβηβάδεη κε πξάμε ηνπ ζηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαη ζε ηεξαξρηθά πθηζηάκελα ηνπ φξγαλα ηελ εμνπζία λα 

ππνγξάθνπλ κε εληνιή ηνπ, πξάμεηο ή άιια έγγξαθα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

θαη λα αζθνχλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

27. Απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκφ παιαηνχ πιηθνχ σο άρξεζηνπ, θαζψο 

θαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ εθπνίεζε ηνπ άρξεζηνπ πιηθνχ. 

28. Δηζεγείηαη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο γηα ηε δηάζεζε ζε 

άιινπο θνξείο ηνπ κε ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

29. Ππγθξνηεί ην Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

30. Αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ 

θαη, κε απνθάζεηο ηνπ, ν Γηνηθεηήο ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

  

9. Ν Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

1. Δίλαη αξκφδηνο γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνξγάλσζεο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

2. Ξαξαθνινπζεί ηα ζέκαηα έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

3. Κεξηκλά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

4. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή θαη 

ζπληνληζκφ ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

5. Κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εθεκεξίσλ ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ θαη εμαηξέζηκσλ ηνπ 

ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαη ην ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π.. 

6. Δγθξίλεη θαη ηξνπνπνηεί ηα κεληαία πξνγξάκκαηα εθεκεξίσλ ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ππεξσξηψλ, λπθηεξηλψλ θαη εμαηξέζηκσλ ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ αληίζηνηρσλ 

πεξεζηψλ. 

7. Ππληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ 

Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

8. Δηζεγείηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ, απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζηνλ Γηνηθεηή ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαη παξαθνινπζεί ηελ 

πινπνίεζε ηνπο. 

9. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. γηα ηα εθπαηδεπηηθά θαη κε ρξεκαηνδνηνχκελα απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ, απνθαζίδεη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε 

ηνπο. 

10. Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο ιίζηεο αλακνλήο γηα ππεξεζίεο ηνπ θνξέα 

επζχλεο ηνπ θαη ιακβάλεη κέηξα πξφιεςεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ. 

11. Θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα δηάζεζεο ησλ θιηλψλ ζηηο ζέζεηο Β' θαη Α' θαη 

ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπο. 

12. Απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδηψλ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο. 



13. Σνξεγεί ή εηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ πάζεο θχζεσο 

εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

14. Αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Γηνηθεηήο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

Πηα Λνζνθνκεία πνπ έρνπλ 399 ή ιηγφηεξεο νξγαληθέο θιίλεο, νη αλσηέξσ 

αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή. 

  

10. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ Λνζνθνκείσλ ζε εηδηθφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ζπληζηψληαη ζε Λνζνθνκεία 400 θαη άλσ 

νξγαληθψλ θιηλψλ δχν ζέζεηο θαη ζηα ππφινηπα κία ζέζε εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, δηάξθεηαο ελφο έηνπο. Ζ ζχκβαζε απηή δχλαηαη λα αλαλεσζεί, κεηά 

ην ηέινο ηεο, κφλν γηα κία θνξά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κε ππεξβαίλνλ ην 

έλα έηνο. Γηα ην δηνξηζκφ ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο απαηηείηαη πηπρίν ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαη επαξθήο γλψζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο. Νη ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2889/2001 θαηαξγνχληαη. 

Γηνηθεηέο θαη Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο Λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π., νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη ησλ νπνίσλ ε ζεηεία έιεμε 

κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Λ. 3252/2004, κπνξνχλ λα 

δηνξίδνληαη ζε ζπληζηψκελεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ Λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π..Θ.Α. ή θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ 

ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εθφζνλ θαηαζέζνπλ 

ζρεηηθή αίηεζε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Νη σο άλσ ζέζεηο 

ζπληζηψληαη απηνδηθαίσο κε ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί δηνξηζκνχ θαη θαηαξγνχληαη κε ηελ θαζ' 

νηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε ησλ ελ ιφγσ ππαιιήισλ απφ ηελ ππεξεζία. 

  

11. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη, ρσξίο πεξηνξηζκφ σο πξνο 

ην χςνο ηνπο, νη πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο, επηδφκαηα ενξηψλ θαη 

αδείαο θαη ε απνδεκίσζε γηα έμνδα θίλεζεο θαη έμνδα παξάζηαζεο ησλ 

Γηνηθεηψλ θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ ησλ Λνζνθνκείσλ θαη ε απνδεκίσζε 

ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ, πιελ ησλ Γηνηθεηψλ θαη 

Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ, γηα θάζε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ. Δπίζεο, 

κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο θαη ηα 

επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

  

12. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ Λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΠΘΑ, γηα ηαηξηθά ιάζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

  

  

Αξζξν 8 

  

Δπηινγή θαη ηνπνζέηεζε Ξξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

  

1. Νη Ξξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ Γηεχζπλζεο, πνδηεχζπλζεο θαη 

Λνζειεπηηθνχ Ρνκέα ησλ Λνζνθνκείσλ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γ..ΞΔ. 

κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο φισλ ησλ Λνζνθνκείσλ ηεο 

νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο νηθείαο 

Γ..ΞΔ., πνπ αλήθνπλ ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 



πξνΐζηαληαη ζηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο κνλάδεο θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο 

ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηιεγνχλ σο 

Ξξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ, πνδηεπζχλζεσλ θαη Λνζειεπηηθψλ Ρνκέσλ 

Λνζνθνκείσλ θαη Γηεπζχλζεσλ ηεο Γ..ΞΔ.. 

  

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 3260/2004, ην 

Ξξσηνβάζκην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ επηιέγεη Ξξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο ηεο Λνζειεπηηθήο, 

Γηνηθεηηθήο θαη Ρερληθήο πεξεζίαο ή ηεο Γηεχζπλζεο Ξιεξνθνξηθήο, 

Ρνκέσλ ηεο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο, πνδηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, 

Νηθνλνκηθνχ ή Ρερληθνχ ηεο Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο ησλ Λνζνθνκείσλ ή ησλ 

Γηεπζχλζεσλ ηεο Γ..ΞΔ., απφ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ησλ Λνζνθνκείσλ 

ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο νηθείαο 

Γ..ΞΔ., πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηιεγνχλ σο Ξξντζηάκελνη 

Γηεπζχλζεσλ, πνδηεπζχλζεσλ θαη Λνζειεπηηθψλ Ρνκέσλ θαη αλήθνπλ ζε 

θιάδνπο ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

κνλάδεο, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ θνξέα ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

  

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ην Ξξσηνβάζκην πεξεζηαθφ 

Ππκβνχιην θαηαξηίδεη, κε βάζε ηηο θαηαζηάζεηο φισλ ησλ Λνζνθνκείσλ ηεο 

νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, εληαίν πίλαθα ππαιιήισλ απφ ηνλ νπνίν 

επηιέγνληαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ή θελνχκελσλ ζέζεσλ 

Ξξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ, πνδηεπζχλζεσλ ή Λνζειεπηηθψλ Ρνκέσλ. Ν 

Γηνηθεηήο ηεο Γ..ΞΔ. αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ εληαίσλ πηλάθσλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ επηιεγεί θαηά ηα αλσηέξσ, 

ηνπνζεηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο, ζε θελή ή θελνχκελε ζέζε Ξξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο 

Γηεχζπλζεο, πνδηεχζπλζεο ή Λνζειεπηηθνχ Ρνκέα, ζε νπνηνδήπνηε 

Λνζνθνκείν ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο ή ζηελ νηθεία Γ..ΞΔ.. 

  

  

Αξζξν 9 

  

Δπηζηεκνληθά Ππκβνχιηα Λνζνθνκείσλ Δ.Π..Θ.Α. 

  

1. Πε θάζε λνζνθνκείν ηνπ Δ.Π..Θ.Α. ζπληζηάηαη ελλεακειέο Δπηζηεκνληθφ 

Ππκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ: 

α) Γχν ηαηξνχο κε βαζκφ Γηεπζπληή, πνπ εθιέγνληαη απφ φινπο ηνπο 

Γηεπζπληέο ηαηξνχο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

β) Έλαλ ηαηξφ κε βαζκφ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή, πνπ εθιέγεηαη απφ φινπο 

ηνπο Αλαπιεξσηέο Γηεπζπληέο ηαηξνχο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

γ) Δλαλ ηαηξφ κε βαζκφ Δπηκειεηή Α', πνπ εθιέγεηαη απφ φινπο ηνπο 

Δπηκειεηέο Α' ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

δ) Δλαλ ηαηξφ κε βαζκφ Δπηκειεηή Β', πνπ εθιέγεηαη απφ φινπο ηνπο 

Δπηκειεηέο Β' ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

ε) Έλαλ επηζηήκνλα ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο, κε ηαηξφ, θαηεγνξίαο Ξ Δ θαη 

έλαλ επηζηήκνλα ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο, κε ηαηξφ, θαηεγνξίαο ΡΔ, κε βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ Α', πνπ εθιέγνληαη απφ φινπο ηνπο κε ηαηξνχο ππαιιήινπο, 

θαηεγνξίαο Ξ Δ θαη ΡΔ αληίζηνηρα, πνπ ππάγνληαη ζηελ Ηαηξηθή πεξεζία. 

ζη) Δλαλ εηδηθεπφκελν ηαηξφ, πνπ εθιέγεηαη απφ φινπο ηνπο εηδηθεπφκελνπο 

ηαηξνχο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

δ) Έλαλ Λνζειεπηή ΞΔ κε βαζκφ Α', θαη ειιείςεη απηνχ έλαλ Λνζειεπηή ΡΔ 

ή καία ή επηζθέπηξηα πγείαο κε βαζκφ Α', πνπ εθιέγεηαη απφ φινπο ηνπο 

λνζειεπηέο θαη καίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 



Αλ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ ράζεη ηελ ηδηφηεηα κε 

ηελ νπνία έρεη εθιεγεί, παχεη απηφκαηα λα είλαη κέινο θαη νξίδεηαη λέν κε ηελ 

αξρηθή δηαδηθαζία, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Αληηθαηάζηαζε κέινπο, κε 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην κέινο 

απνπζηάδεη απφ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ. 

  

2. Ρν Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά δχν θνξέο ην κήλα θαη 

έθηαθηα φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ Ξξφεδξν ή δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. 

Πηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ, ην Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην εθιέγεη, κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία, ηνλ Ξξφεδξν ηνπ. πνςήθηνη γηα ην αμίσκα απηφ 

δχλαληαη λα είλαη κφλν ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή ή 

Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Γηνηθεηήο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ δηελεξγεί θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνςεθηζάλησλ, γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ Ξξνέδξνπ. 

Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά ζε 

εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ ζεσξεκέλν απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ αλαηίζεηαη ζε 

ππάιιειν ηεο Γηνηθεηηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, νξηδφκελν απφ ηνλ 

Γηνηθεηή. 

Ζ ζεηεία ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη δηεηήο θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

  

3. Ρν Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή θξνληίδαο πγείαο ζηνπο λνζειεπφκελνπο θαη 

ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α) Ζ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε ηνπ εηήζηνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο 

εθεκεξίσλ ησλ ηαηξψλ ησλ Ρνκέσλ θαη Ρκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ε 

έγθαηξε ππνβνιή ηνπ ζηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα 

έγθξηζε, ή φπνπ απηφο δελ ππάξρεη, ζηνλ Γηνηθεηή. Νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην 

πξφγξακκα ησλ εθεκεξίσλ γίλεηαη κφλν κε γξαπηή θαη αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ θαη έγθξηζε απφ ηνλ 

Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ή φπνπ απηφο δελ νξίδεηαη, απφ ηνλ Γηνηθεηή. 

β) Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηζηεκνληθψλ 

επηηξνπψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη φπνησλ άιισλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ 

εξγαζίαο φηαλ ε ζχζηαζε ηνπο απνθαζηζηεί απφ ηνλ Γηνηθεηή. 

γ) Ζ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, κε ζπκκεηνρή εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ εθηφο Λνζνθνκείνπ, φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

δ) Ζ νξγάλσζε θαη ε ελεκέξσζε ηεο θιαζηθήο θαη ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

ε) Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο. 

ζη) Ζ εηζήγεζε, πξνο ηνλ Γηνηθεηή, κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζηε ζέζπηζε 

πξνηεξαηνηήησλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ ή 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ζε νηηδήπνηε θξηζεί, απφ ηνλ Γηνηθεηή, φ,ηη δχλαηαη 

λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνπο αζζελείο ππεξεζηψλ. 

  

  

Αξζξν 10 

  

Δπηθνπξηθφ πξνζσπηθφ 

  

1. Ρν πξψην εδάθην πνπ πξνζηέζεθε ζην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 2519/1997 κε ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 

2889/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

  



"Πην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο 

επηθνπξηθψλ ηαηξψλ αλά εηδηθφηεηα γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ." 

  

2. Πηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κνλάδσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο θάζε Γ..ΞΔ. 

θαηαξηίδνληαη θαηάινγνη επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά θιάδν, γηα ηνπο 

θιάδνπο Λνζειεπηψλ Ξ Δ θαη ΡΔ, ΓΔ Αδειθψλ Λνζνθφκσλ, Δ 

Ρξαπκαηηνθνξέσλ, ΡΔ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ΡΔ Οαδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο, 

ΓΔ Βνεζψλ Ηαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ΓΔ Σεηξηζηψλ 

Δκθαληζηψλ, ΓΔ Ξιεξψκαηνο Αζζελνθφξνπ, ΡΔ Φπζηνζεξαπείαο, ΞΔ ή ΡΔ 

Ινγνζεξαπείαο, ΞΔ ή ΡΔ Δξγνζεξαπείαο, ΞΔ Δηδηθψλ Ξαηδαγσγψλ, ΡΔ 

Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη ΡΔ ή ΓΔ Θεξαπεπηψλ Ξαηδαγσγψλ, γηα ηελ θάιπςε 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ ΦΞΘΑ ηεο νηθείαο γηεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. Πηνπο θαηαιφγνπο 

απηνχο εγγξάθνληαη φζνη θαηέρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ θαη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηνλ Νξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ Ν.Α.Δ.Γ. 

ή απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Ξξνεγνχληαη νη άλεξγνη θαη ε πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ απηψλ θαζνξίδεηαη απφ 

ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηνλ Ν.Α.Δ.Γ.. Νη πηπρηνχρνη ππνςήθηνη πνπ 

εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο δελ πξέπεη λα θαηέρνπλ ηνλ ηίηιν 

ζπνπδψλ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δέθα έηε θαη δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ 

ζηνλ θαηάινγν πεξηζζφηεξν απφ πέληε έηε. 

  

3. Ζ πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο κεηά απφ αίηεκα ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ 

ΦΞΘΑ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο 

θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Γηα ηηο πξνζιήςεηο 

ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ δελ απαηηείηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΞΠ 55/1998 (ΦΔΘ252Α'). 

  

4. Νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

ζην ΘΔΞΘΑ ηεο θάζε Γ..ΞΔ.. 

  

5. Γηα θαζέλαλ απφ ηνπο θιάδνπο απηνχο θαηαξηίδεηαη μερσξηζηφο 

θαηάινγνο. Αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαιφγσλ είλαη ηξηκειήο Δπηηξνπή, απνηεινχκελε 

απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ 

Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ. θαη ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κνλάδσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ηεο νηθείαο Γ..ΞΔ.. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κία θνξά θάζε 

δχν κήλεο θαη ππνζηεξίδεηαη γξακκαηεηαθά απφ ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Ξφξσλ ηεο νηθείαο Γ..ΞΔ.. 

  

6. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ έμη κελψλ θαη κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο. Ρν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη κε ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν ζα απαζρνιεζεί. 

  

7. Ρν επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ, θαηά ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπ, είλαη 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ν ρξφλνο απηφο ππνινγίδεηαη σο 

ρξφλνο πξνυπεξεζίαο θαη ζεσξείηαη πξνζφλ φηαλ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα 

ηελ θαηάιεςε κφληκεο ζέζεο ζε αληίζηνηρν θιάδν ζην Γεκφζην Ρνκέα. 

  

8. Ρν απαζρνινχκελν επηθνπξηθφ πξνζσπηθφ ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ησλ ίδησλ θνξέσλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ηνπ βαξχλεη ηηο 



πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΦΞΘΑ πνπ ζα ην απαζρνιήζεη, κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζηα Θέληξα γείαο, πνπ ε 

ακνηβή ηνπο βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ κε 

ην νπνίν ην Θέληξν γείαο είλαη ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλν. 

  

9. Ρν πνζφλ ην νπνίν δηαηίζεηαη εηεζίσο γηα ηελ ακνηβή ηνπ επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θιάδσλ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ πνζνχ 

ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ κφληκνπ, πιελ ηαηξηθνχ, πξνζσπηθνχ ηνπ 

ΦΞΘΑ, θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. 

  

  

Αξζξν 11  

  

Ξεηζαξρηθέο δηαηάμεηο 

  

1. α) Ν Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ, σο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, κπνξεί λα 

επηβάιεη ζε βάξνο ηνπ ινηπνχ, πιελ ηνπ ηαηξηθνχ, πξνζσπηθνχ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ησλ Θέληξσλ γείαο θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ, ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη ην 

ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 

β) Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, σο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, κπνξεί λα επηβάιεη ζε βάξνο ηνπ 

ινηπνχ, πιελ ηνπ ηαηξηθνχ, πξνζσπηθνχ απηήο, ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη 

ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη ην ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 

γ) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, σο ζπιινγηθά πεηζαξρηθά φξγαλα, 

κπνξνχλ λα επηβάινπλ ζε βάξνο ηνπ ινηπνχ, πιελ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο, ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη ηηο 

απνδνρέο ελφο κελφο. 

δ) Ν Γηνηθεηήο ηεο Γ..ΞΔ., σο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, κπνξεί λα 

επηβάιεη ζε βάξνο ηνπ ινηπνχ, πιελ ηνπ ηαηξηθνχ, πξνζσπηθνχ ηεο Γ..ΞΔ. 

θαη φισλ ησλ επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ 

πξνζηίκνπ κέρξη ην ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. Δπίζεο, κπνξεί λα 

δηελεξγεί, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ παξαπνκπήο απφ αξκφδην πεηζαξρηθφ 

φξγαλν, πξνθαηαξθηηθή έξεπλα θαη Έλνξθε Γηνηθεηηθή Δμέηαζε θαηά ησλ 

Γηνηθεηψλ θαη ησλ Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ ησλ Λνζνθνκείσλ ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη, εάλ θξίλεη φηη πξέπεη λα αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε 

ελαληίνλ ηνπο, εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Ν Γηνηθεηήο ηεο Γ..ΞΔ. θαη ν Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

είλαη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε έλζηαζεο ελψπηνλ ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 

παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 4ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ρν Ξξσηνβάζκην πεξεζηαθφ 

Ππκβνχιην, σο πεηζαξρηθφ φξγαλν, αζθεί πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία θαηά ηνπ 

ινηπνχ, πιελ ηνπ ηαηξηθνχ, πξνζσπηθνχ ηεο Γ..ΞΔ. θαη ησλ επνπηεπφκελσλ 

ΦΞΘΑ, είηε ζε πξψην, είηε ζε δεχηεξν βαζκφ, χζηεξα απφ ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο. Ρν Ξξσηνβάζκην πεξεζηαθφ Ππκβνχιην, φηαλ δηθάδεη 

παξαπηψκαηα ζε πξψην βαζκφ, κπνξεί λα επηβάιεη νπνηαδήπνηε πνηλή. Θαηά 

ησλ νξηζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ, 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε έθεζεο ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Ξεηζαξρηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 163α ηνπ Λ. 2683/1999, φπσο ηζρχεη. 

  

2. α) Ν Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ, σο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, κπνξεί λα 

επηβάιεη ζε βάξνο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ησλ Θέληξσλ 

γείαο θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, ηηο πνηλέο ηεο 

επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη ην ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 



β) Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, σο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, κπνξεί λα επηβάιεη ζε βάξνο ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ απηήο ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη 

ην ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 

γ) Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, σο ζπιινγηθά πεηζαξρηθά φξγαλα, 

κπνξνχλ λα επηβάινπλ ζε βάξνο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπο, ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη ηηο απνδνρέο ελφο 

κελφο. 

δ) Ν Γηνηθεηήο ηεο Γ..ΞΔ., σο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, κπνξεί λα 

επηβάιεη ζε βάξνο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γ..ΞΔ. θαη φισλ ησλ 

επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη ην 

ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 

Πηελ έδξα θάζε Γ..ΞΔ. ζπληζηάηαη, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Ξξσηνβάζκην Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην αξκφδην γηα 

πεηζαξρηθά ζέκαηα ησλ ηαηξψλ, πιελ ησλ εηδηθεπνκέλσλ, φισλ ησλ 

επνπηεπφκελσλ ΦΞΘΑ. Ρν Ξξσηνβάζκην Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην είλαη 

πεληακειέο θαη απνηειείηαη απφ: 

1. ηνλ Γηνηθεηή ηεο Γ..ΞΔ., σο Ξξφεδξν θαη εηζεγεηή κε αλαπιεξσηή ηνπ 

ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ., 

2. δχν Γηνηθεηέο Λνζνθνκείσλ ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, πνπ 

νξίδνληαη, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνλ πνπξγφ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

3. έλαλ ηαηξφ πνπ νξίδεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνλ Ξαλειιήλην 

Ηαηξηθφ Πχιινγν, 

4. έλαλ αηξεηφ εθπξφζσπν ησλ ηαηξψλ, κε βαζκφ Γηεπζπληή, ν νπνίνο 

εθιέγεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ ηαηξψλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Ρν Ξξσηνβάζκην Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην αζθεί πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία ζε 

πξψην ή ζε δεχηεξν βαζκφ. 

Όηαλ δηθάδεη ζε πξψην βαζκφ, κπνξεί λα επηβάιεη κφλν ηηο πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη, ππφ ηα ζηνηρεία α' έσο θαη γ', ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39ηνπ 

Λ. 2519/1997. 

Πε δεχηεξν βαζκφ, θξίλεη ηηο ελζηάζεηο θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο Γ..ΞΔ., ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

Όηαλ ην Ππκβνχιην θξίλεη ζε δεχηεξν βαζκφ έλζηαζε θαηά πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Γ..ΞΔ., ηφηε ν ηειεπηαίνο εμαηξείηαη θαη ζηε 

ζχλζεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ζπκκεηέρεη, σο Ξξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ 

Γ.Π. ηεο Γ..ΞΔ.. 

Όηαλ ην Ππκβνχιην θξίλεη ζε δεχηεξν βαζκφ έλζηαζε θαηά πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο Γηνηθεηή Λνζνθνκείνπ, ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηφηε ν 

ηειεπηαίνο εμαηξείηαη θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ κεηέρεη ην 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Θαηά ησλ νξηζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ 

πνπ επηβάιινπλ απφ ηελ πνηλή πξνζηίκνπ ηζφπνζνπ κε ηηο απνδνρέο 

ηεζζάξσλ κελψλ θαη άλσ έσο θαη ηελ πνηλή ηεο δηαθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο 

γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο θαηάιεςεο ζέζεο αλψηεξνπ βαζκνχ, 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε έθεζεο ελψπηνλ ηνπ Θεληξηθνχ Ξεηζαξρηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

Ρν Θεληξηθφ Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην δηθάδεη ζε πξψην βαζκφ ηα πεηζαξρηθά 

αδηθήκαηα πνπ κπνξεί λα επηζχξνπλ κέρξη θαη ηελ πνηλή ηεο αθαίξεζεο ηεο 

άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ζε δεχηεξν βαζκφ θξίλεη ηηο εθέζεηο θαηά 

ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ 

πνπ επηβάιινπλ απφ ηελ πνηλή πξνζηίκνπ ηζφπνζνπ κε ηηο απνδνρέο 



ηεζζάξσλ κελψλ θαη άλσ έσο θαη ηελ πνηλή ηεο δηαθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο 

γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο θαηάιεςεο ζέζεο αλψηεξνπ βαζκνχ. 

Νη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη νη 

νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Θεληξηθνχ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ ππφθεηληαη ζε 

πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. 

  

3. Ρελ πξνβιεπφκελε, ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, έλζηαζε θαη έθεζε 

δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ: 

α) Ν ιεηηνπξγφο ή ππάιιεινο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε. 

β) Θαηά ηνπ ιεηηνπξγνχ ή ππαιιήινπ, ν πνπξγφο γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. 

  

4. Ρα κνλνκειή πεηζαξρηθά φξγαλα νθείινπλ λα εθδίδνπλ ηελ απφθαζε ηνπο 

κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ πεηζαξρηθνχ θαθέινπ. 

Γηα ηα ζπιινγηθά πεηζαξρηθά φξγαλα ε παξαπάλσ πξνζεζκία νξίδεηαη ζε δχν 

κήλεο απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. 

Ζ ππαίηηα παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ απνηειεί παξάβαζε ηνπ 

ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο θαη δηψθεηαη πεηζαξρηθά. 

  

5. Ν πνπξγφο γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είλαη πεηζαξρηθψο 

πξντζηάκελνο ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Γ..ΞΔ., ησλ Γηνηθεηψλ θαη Αλαπιεξσηψλ 

Γηνηθεηψλ ησλ Λνζνθνκείσλ θαη ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο. 

  

6. Πηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 2071/1992πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ' 

σο εμήο: 

  

"δ. ε αδηθαηνιφγεηε απνπζία ή εγθαηάιεηςε ζέζεο". Γηα ην αδίθεκα απηφ, 

κεηά απφ δεχηεξε ππνηξνπή, κπνξεί λα επηβιεζεί ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο 

παχζεο. 

  

7. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Λ. 

2519/1997 θαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3106/2003 

θαηαξγνχληαη. 

  

8. Πηα Λνζνθνκεία ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2889/2001, εθηφο απφ 

ηα Λνζνθνκεία "ΞΑΚΚΑΘΑΟΗΠΡΝΠ" θαη"ΓΟΝΚΝΘΑΦΡΔΗΝ", εθαξκφδνληαη νη 

αθφινπζεο πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο: 

  

8.1. Ν Γηνηθεηήο ηνπ Λνζνθνκείνπ, σο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, κπνξεί λα 

επηβάιεη ζε βάξνο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ) ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ, ηηο πνηλέο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη ην 

ήκηζπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ. 

  

8.2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ, σο πεηζαξρηθφ ζπιινγηθφ 

φξγαλν, αζθεί πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία, ζε πξψην ή ζε δεχηεξν βαζκφ, ζε 

βάξνο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ) ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ. 

  

8.2. α) Όηαλ δηθάδεη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ ηαηξψλ ζε πξψην βαζκφ, 

ην Γ.Π. κπνξεί λα επηβάιεη κφλν ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη, ππφ ηα 

ζηνηρεία α ' έσο θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Λ. 2519/1997. Πηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε επηβνιή κεγαιχηεξεο πνηλήο, ε ππφζεζε 

παξαπέκπεηαη ζην Θεληξηθφ Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην. Πε δεχηεξν βαζκφ θξίλεη 



ηηο ελζηάζεηο θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

Θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. πνπ επηβάιινπλ απφ ηελ πνηλή 

πξνζηίκνπ ηζφπνζνπ κε ηηο απνδνρέο ηεζζάξσλ κελψλ θαη άλσ έσο θαη ηελ 

πνηλή ηεο δηαθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο 

θαηάιεςεο ζέζεο αλψηεξνπ βαζκνχ, επηηξέπεηαη ε άζθεζε έθεζεο ελψπηνλ 

ηνπ Θεληξηθνχ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

8.2. β) Όηαλ δηθάδεη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ζε 

πξψην βαζκφ, ην Γ.Π. κπνξεί λα επηβάιεη κφλν ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη, 

ππφ ηα ζηνηρεία α' έσο θαη γ', ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Λ. 

2683/1999. 

Πε δεχηεξν βαζκφ θξίλεη ηηο ελζηάζεηο θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ 

ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. πνπ επηβάιινπλ πνηλή βαξχηεξε 

απφ ηε ζηέξεζε ησλ απνδνρψλ ελφο κελφο, επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο 

ελψπηνλ ηνπ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ρν πεξεζηαθφ Ππκβνχιην, φηαλ δηθάδεη παξαπηψκαηα ζε πξψην βαζκφ, 

κπνξεί λα επηβάιεη νπνηαδήπνηε πνηλή. 

Θαηά ησλ νξηζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε έθεζεο ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

άξζξνπ 163α ηνπ Λ. 2683/1999. 

  

  

Αξζξν 12 

  

Δηδηθέο δηαηάμεηο 

  

1. Ρα Λνζνθνκεία ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2889/2001 (ΦΔΘ 37 Α') 

δηαηεξνχλ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηνπο. Δπ' απηψλ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7, 8, 9, 10 θαη 11 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 6, 7 θαη 8 θαη ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2889/2001. 

  

2. Δμαηξείηαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν "ΞΑΚΚΑΘΑΟΗΠΡΝΠ" θαη ην Τπρηαηξηθφ 

Λνζνθνκείν Αηηηθήο "ΓΟΝΚΝΘΑΗΡΔΗΝ", ζηα νπνία εθαξκφδνληαη κφλνλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7, 8, 9, 10 θαη 11 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 6, 7 θαη 8 ηνπ Λ. 2889/2001. 

  

  

Αξζξν 13 

  

1. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ. 412/1998 (ΦΔΘ 288 Α') αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο:  

"4. πνρξεψζεηο ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο, λπρηεξηλήο εξγαζίαο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ θαη αξγηψλ, θαζψο 

θαη εθεκεξίσλ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π.., θαηαβάιινληαη κε 

ρξεκαηηθά εληάικαηα απφ ηηο πεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ λνκνχ 

ηεο έδξαο ηνπ νηθείνπ Λνζνθνκείνπ." 

  

2.α) Ζ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 2646/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

"12. Νη Γ..ΞΔ., ηα Λνζνθνκεία ηνπ Δ.Π.., ηα Θέληξα γείαο θαη νη Κνλάδεο 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο επηηξέπεηαη λα αλαζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ηνπο, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξηαθψλ ηνπο 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο, ηελ ηξνθνδνζία θαη εζηίαζε 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ ζε εηδηθά ζπλεξγεία 

παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηεο χπαξμεο θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ νηθείσλ θιάδσλ ή 



εηδηθνηήησλ. Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 

θεληξηθφο εληαίνο δηαγσληζκφο απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ν νπνίνο λα αθνξά ηνπο ΦΞΘΑ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 

γεηνλνκηθψλ Ξεξηθεξεηψλ. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε 

πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ξπζκίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο πην 

πάλσ αλαζέζεηο θαη δηαγσληζκνχο." 

β) Κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

πξνεγνχκελν εδάθην, νη αλσηέξσ αλαζέζεηο δηέπνληαη απφ ην πξνεγνχκελν 

θαζεζηψο. Ππκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη 

ηε ιήμε ηνπο. 

  

  

Αξζξν 14 

  

Γηνίθεζε Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

ΚΝΛΑΓΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ 

  

1. Νη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3106/2003 (ΦΔΘ 30 Α') κεηαηξέπνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ (Λ.Ξ.Γ.Γ.), ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επνπηεία ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, δηέπνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη έρνπλ δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ, 

πξσηφθνιιν, ζθξαγίδα, αξρείν θαη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.). 

  

2.  Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νξίδεηαη 

ε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο σο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

  

  

Αξζξν 15 

  

Όξγαλα Γηνίθεζεο 

  

1. Ρα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο είλαη: 

α) ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

β) ν Γηνηθεηήο. 

Πε θαζεκία έθησλ θάησζη αλαθεξφκελσλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, 

θαζψο θαη ζηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ "Θέληξν Δθπαίδεπζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Ρπθιψλ", ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί κε ην Ξ.Γ. 265/1979 (ΦΔΘ 

74 Α'), θαη "Δζληθφ Ίδξπκα Θσθψλ", ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί κε ην απφ 

2.6.1939 δηάηαγκα (ΦΔΘ 241 Α') θαη ην Β.Γ. 703/27.10.1972, ζπληζηάηαη κία 

νξγαληθή ζέζε Γηνηθεηή κε βαζκφ 1 ° ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ, ν 

νπνίνο είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε δηεηή ζεηεία 

πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. 

Ν Γηνηθεηήο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ζηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθψλ ή αλζξσπηζηηθψλ 

επηζηεκψλ ή δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο θαηλά δηαζέηεη εκπεηξία ζηελ άζθεζε 

επηηειηθψλ θαζεθφλησλ ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη ηθαλφηεηεο ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

  



2. Νη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ζηηο νπνίεο ζπληζηάηαη ζέζε Γηνηθεηή 

είλαη νη θάησζη: 

α. ζηελ Α' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ: 

αα. Ρν Θέληξν Ξεξίζαιςεο Ξαηδηψλ "Ν Αγηνο Γεκήηξηνο" Θεζζαινλίθεο, πνπ 

ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ. 287/1973 (ΦΔΘ85 

Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

ββ. Ρν Θέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Θνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

Ληγξίηαο Πεξξψλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

Ξ.Γ. 256/1973 (ΦΔΘ 215Α'), 300/1985 (ΦΔΘ 112Α') θαη 256/1996(ΦΔΘ 190 

Α'). 

γγ. Ρν Θέληξν Ξεξίζαιςεο Ξαηδηψλ Πηδεξνθάζηξνπ Πεξξψλ, πνπ ζπζηήζεθε 

θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 162/1978 (ΦΔΘ34 Α'). 

β. Πηε Β' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ: 

Ρν Ίδξπκα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο "Ν Αγηνο Ξαληειεήκσλ" Θεζζαινλίθεο, πνπ 

ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 4162/1961 (ΦΔΘ73 

Α'), ηνπ Β.Γ. 318/1963 (ΦΔΘ8 Α') θαη ηνπ Ξ.Γ. 254/1973 (ΦΔΘ215 Α'). 

γ. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ: 

αα. Ρν Θέληξν Απνζεξαπείαο Απνθαηάζηαζεο θαη Θνηλσληθήο Πηήξημεο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Θαζηνξηάο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 311/1985 (ΦΔΘ 114 Α') θαη 257/1996 (ΦΔΘ 190 Α'). 

ββ. Ρν Θέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Θνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

Ακπληαίνπ Φιψξηλαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ Ξ.Γ. 444/1980 (ΦΔΘ 117 Α'), 280/1985 (ΦΔΘ 104 Α') θαη 258/1996 

(ΦΔΘ 190 Α'). 

δ. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ: 

αα. Ρν Θέληξν Ξεξίζαιςεο Ξαηδηψλ Θαξδίηζαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γ2/17385/1930 απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.. 

ββ. Ρν Θέληξν Πηήξημεο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ Καγλεζίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Ξ4/νηθ.407/19.6.1996 απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ γείαο θαη Ξξφλνηαο θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2646/1998 (ΦΔΘ 

236 Α'). 

γγ. Ρν Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Ρξηθάισλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 782/1979 (ΦΔΘ 230 Α'), 

337/1985 (ΦΔΘ 118 Α') θαη 42/2000 (ΦΔΘ40 Α'). 

ε. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ: 

αα. Ρν Θέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Θνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Ακθηινρίαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 364/1989 (ΦΔΘ 162 Α') θαη255/1996 (ΦΔΘ96 Α'). 

ββ. Ρν Θέληξν Ξεξίζαιςεο Ξαηδηψλ Ιεραηλψλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 332/1987 (ΦΔΘ 153 Α'). 

ζη. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ: 

Ρν Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Δχβνηαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 77/1983 (ΦΔΘ34 Α') θαη 371/1984 (ΦΔΘ 

129 Α'). 

δ. Πηε Β' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΑΡΡΗΘΖΠ: 

αα. Ρν Α' Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Αζελψλ θαη ην Θεξαπεπηήξην 

Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Κειηζζηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ εληαία κνλάδα, πνπ 

ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 1152/1981 (ΦΔΘ 

283 Α'), 28/1985 (ΦΔΘ 10 Α'), 339/1985 (ΦΔΘ 118 Α'), 516/1985 (ΦΔΘ188 

Α'), 254/1998 (ΦΔΘ189 Α') θαη ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

Ξ4/3905/3.8.1993 (ΦΔΘ 606 Β'), κε ηελ επσλπκία Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ 

Ξαζήζεσλ Αλαηνιηθήο Αζήλαο θαη έδξα ην Γήκν Διιεληθνχ. 

ββ. Ρν Θέληξν Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Ξαηδηψλ Βνχιαο 

(Θ.Α.Α.Ξ.Β.), πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο .Α. 

110838/1952 (ΦΔΘ 178 Β') θαη ηνπ Β.Γ. 170/1960 (ΦΔΘ 40 Α'). 



γγ. Ρν Αλαξξσηήξην Ξεληέιεο, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ. 170/1960 (ΦΔΘ40Α'). 

ε. Πηε Γ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΑΡΡΗΘΖΠ: 

αα. Ρν Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Ξαηδηψλ Αζελψλ, πνπ ζπζηήζεθε 

θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 120/1985 (ΦΔΘ36 Α'), 

483/1988 (ΦΔΘ217 Α') θαη41/2000 (ΦΔΘ40 Α'). 

ββ. Ρν Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ. 564/1961 (ΦΔΘ 139 Α') θαη ηνπ 

Λ. 2345/1995. 

γγ. Ρν Θέληξν Βξεθψλ "Ζ ΚΖΡΔΟΑ", πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 830/1980 (-ΦΔΘ 206 Α'). 

δδ. Ρν Β' Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Αζελψλ, Γ' Θεξαπεπηήξην 

Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Αζελψλ θαη ην Θέληξν Θνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

Σαλζεληθψλ, ηα νπνία απνηεινχλ εληαία Κνλάδα, πνπ ζπζηήζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 1137/1981 (ΦΔΘ 60 Α') θαη ησλ 

Ξ.Γ. 27/1985 (ΦΔΘ 10 Α'), 385/1990 (ΦΔΘ 152 Α'), 294/1998 (ΦΔΘ 212 Α') 

θαη 254/1998 (ΦΔΘ 189 Α') κε επσλπκία Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ 

Γπηηθήο Αζήλαο θαη έδξα ην Γήκν Αγίαο Βαξβάξαο. 

ζ. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ: 

αα. Ρν Θέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Θνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Φηιηαηξψλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Λ.Γ. 928/1971 (ΦΔΘ 144 Α') θαη ησλ Ξ.Γ. 156/1973 (ΦΔΘ50 

Α') θαη 37/1998 (ΦΔΘ42 Α'). 

ββ. Ρν Θέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Θνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

Θνξίλζνπ (πξψελ Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Θνξίλζνπ), πνπ 

ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 380/1990 (ΦΔΘ 

150 Α') θαη 103/2000 (ΦΔΘ99 Α'). 

η. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ: 

Ρν Ίδξπκα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο "Ζ Θενκήησξ" Αγηάζνπ Ιέζβνπ, πνπ 

ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ. 629/1972 (ΦΔΘ 

179 Α') θαη ηνπ Ξ.Γ. 253/1973 (ΦΔΘ215Α'). 

ηα. Πηελ Β' γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ: 

Ρν Θέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Θνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε 

Αλαπεξίεο Οφδνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

Ξ.Γ. 14/1986 (ΦΔΘ6 Α') θαη254/1996 (ΦΔΘ 190 Α'). 

ηβ. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΘΟΖΡΖΠ: 

αα. Ρν Θεξαπεπηήξην Σξφλησλ Ξαζήζεσλ Ιαζηζίνπ, πνπ ζπζηήζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Β.Γ. 393/1966 (ΦΔΘ 101 Α'), θαη ησλ 

Ξ.Γ. 340/1985 (ΦΔΘ 118 Α') θαη 330/1996 (ΦΔΘ 222 Α'). 

ββ. Ρν Θεξαπεπηήξην Σξφλησλ Ξαζήζεσλ Σαλίσλ, πνπ ζπζηήζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 579/1977 (ΦΔΘ 191 Α') θαη 

13/1986 (ΦΔΘ6 Α'). 

ηγ. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ: 

αα. Ρν Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Ξαίδσλ Θνκνηελήο, πνπ 

ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ Ξ.Γ. 276/1973 (ΦΔΘ 225 Α'), 

783/1979 (ΦΔΘ 230 Α') θαη 279/1985 (ΦΔΘ 104 Α'). 

ββ. Ρν Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Γξάκαο, πνπ ζπζηήζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 443/1980 (ΦΔΘ 117 Α'), 

107/1984 (ΦΔΘ 38 Α'), 519/1988 (ΦΔΘ234 Α') θαη 149/1989 (ΦΔΘ71 Α'). 

ηδ. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΖΞΔΗΟΝ: 

Ρν Ίδξπκα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ό Λενκάξηπο Γεψξγηνο Ησαλλίλσλ", πνπ 

ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 378/1990 (ΦΔΘ 

149 Α'). 

ηε. Πηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ: 

Ν Νξγαληζκφο Γεκφζηαο Αληίιεςεο Εαθχλζνπ (Ν.Γ.Α.Ε.), πνπ ζπζηήζεθε 

θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ξ.Γ. 105/1973 (ΦΔΘ 178 Α'), 



279/1984 (-ΦΔΘ 106 Α'), 382/1990 (ΦΔΘ 151 Α') θαη 140/1997 (ΦΔΘ 

125Α'). 

  

3. Ν Γηνηθεηήο ησλ αλσηέξσ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο έρεη ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Δρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ, ειέγρνπ θαη εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πεξεζηψλ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

2.  Θαηαξηίδεη ην εηήζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηεο Κνλάδαο 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ην ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γ.Π. ηεο Κνλάδαο 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

3.  Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηε δεκηνπξγία, κείσζε ή ζπγρψλεπζε κνλάδσλ ή 

ηκεκάησλ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

4. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηελ αλέγεξζε, επέθηαζε, αλαδηάηαμε θαη αλαθαηαλνκή 

ησλ θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

5.  Ππληάζζεη ηνλ νξγαληζκφ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηνλ 

ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π. ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

6. Αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο θαη ηα αηηήκαηα ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηα ππνβάιιεη ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

7. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ην ζπλνιηθφ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ 

ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

8.  πνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξηθνχ, παξαταηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 

9. Απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ. 

10. πνβάιιεη ζην Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Γ..ΞΔ. πξφηαζε πξφζιεςεο 

επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ. 

11. Απνθαζίδεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο. 

12. Αλαζέηεη πξνζσξηλά θαζήθνληα πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο, 

ππνδηεχζπλζεο θαη ηνκέα κέρξη λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο απηέο. 

13. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, ηηο αλακνξθψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, φπσο θαη ηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θάζε έηνπο. 

14. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ην Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ ηεο Κνλάδαο 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

15.  Απνθαζίδεη γηα εθηέιεζε έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο 

ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε 

ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 15.000 επξψ εηεζίσο, θαζψο 

θαη γηα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο. 

16.  Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ηε ζθνπηκφηεηα 

θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, 

πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ   

πιηθνχ   θαη  αλάζεζε   ππεξεζηψλ  θαηά   ΘΑΔ πξνυπνινγηζκνχ γηα πνζά 

άλσ ησλ 15.000 επξψ εηεζίσο. 

17.  Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζε κεληαία βάζε ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ηνπ. 

18.  πνβάιιεη ζην Γ.Π. πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

19. Ππγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο ή επηηξνπέο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

20.  Δθπξνζσπεί ηε Κνλάδα Θνηλσληθήο Φξνληίδαο δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο 

θαη κπνξεί λα αλαζέηεη ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο ζηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ 

Γ.Π. θαη λα δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο. 

21.  Ξξνΐζηαηαη ησλ πεξεζηψλ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, αζθεί 

ηεξαξρηθφ θαη πεηζαξρηθφ έιεγρν θαη κπνξεί λα αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα 

Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο ζε νπνηνλδήπνηε ππάιιειν ηνπ θνξέα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ. 



22. Ππγθαιεί ην Γ.Π., πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη ζπληάζζεη ηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε. 

23. Ππληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζην Γ.Π. 

θαη ζην Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

24.  Κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί κε πξάμε ηνπ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κνλάδαο 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηεξαξρηθά πθηζηάκελα ηνπ φξγαλα λα ππνγξάθνπλ 

κε εληνιή ηνπ πξάμεηο ή άιια έγγξαθα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη λα 

κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 

25.  Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο ιίζηεο αλακνλήο γηα ππεξεζίεο ηνπ θνξέα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη ιακβάλεη κέηξα πξφιεςεο γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

26.  Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. γηα ηα εθπαηδεπηηθά θαη πάζεο θχζεσο εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, απνθαζίδεη γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε απηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπο. 

27.  Δίλαη αξκφδηνο γηα ζέκαηα έξεπλαο, επηκφξθσζεο θαη δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

28.  Δίλαη αξκφδηνο γηα ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηνηθεηή ηεο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

  

4. Πηηο ππφινηπεο Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

είλαη: 

α) ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

β) ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π., ν νπνίνο είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, έρεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο. 

  

5. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο απνηειείηαη 

απφ: 

α) ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνλ νπνίν αλαπιεξψλεη ν 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π., 

β) δχν κέιε κε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ 

νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Ρν έλα απφ ηα κέιε απηά νξίδεηαη σο Αληηπξφεδξνο, 

γ) ζηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ζρεηηθφ κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζπκκεηέρεη έλαο 

εθπξφζσπνο ηεο Δζληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΠΑΔΑ) κε 

ηελ αληίζηνηρε αλαπεξία. Πε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ζπκκεηέρεη έλαο 

εθπξφζσπνο πηζηνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 2646/ 1998 

εζεινληηθήο νξγάλσζεο, ν νπνίνο πξνηείλεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ 

ηνλ πνπξγφ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

δ) έλαλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Κνλάδα Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, ν 

νπνίνο εθιέγεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε Κνλάδα Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπληάζζεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. θαη νξίδεη ηνπο εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ. Ρν Γ.Π. 

ζπλέξρεηαη ηαθηηθά δχν θνξέο ην κήλα θαη εθηάθησο χζηεξα απφ πξφζθιεζε 

ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ, θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 

14 θαη 15 ηνπ Λ. 2690/1999. Ν Ξξφεδξνο κπνξεί λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

εθπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο 

θαη θάζε ππεξεζηαθφ παξάγνληα ή εθπξφζσπν νπνηνπδήπνηε επηζηεκνληθνχ, 

εξεπλεηηθνχ ή ηνπηθνχ θνξέα. 

Νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο, επηδφκαηα θαη απνδεκηψζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Κε 

φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη απνδνρέο, επηδφκαηα θαη απνδεκηψζεηο ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ε απνδεκίσζε γηα ηα 



κέιε, πιελ ηνπ Ξξνέδξνπ, θαη ην γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

γηα θάζε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ. 

  

6. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θάζε Κνλάδαο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηάληα 

εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο σο 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη έρεη δηεηή ζεηεία. Δπηηξέπεηαη ε 

πξφσξε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, γηα ζπνπδαίν ιφγν ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

αδεκίσο γηα ην Γεκφζην, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

  

7. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

1) Δγθξίλεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο θαη ην ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο πξνο έληαμε ηνπ ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

2) Δγθξίλεη ηε δεκηνπξγία, κείσζε ή ζπγρψλεπζε κνλάδσλ ή ηκεκάησλ ηεο 

Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ην ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

3) Δγθξίλεη ηελ αλέγεξζε, επέθηαζε, αλαδηάηαμε θαη αλαθαηαλνκή ησλ 

θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, ην 

νπνίν ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

4) Δγθξίλεη ηνλ νξγαληζκφ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

5) Δγθξίλεη ην ζπλνιηθφ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ηεο 

Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

6) Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, ηηο 

αλακνξθψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, φπσο θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ 

απνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θάζε έηνπο θαη ηνλ ππνβάιιεη ζηνλ 

Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, 

7) Δγθξίλεη ην Δληαίν Ξξφγξακκα Ξξνκεζεηψλ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ην ππνβάιιεη ζηνλ Γηνηθεηή 

ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

8) Δγθξίλεη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα πνζά άλσ ησλ 15.000 επ ξσ θαη κέρξη 45.000 επξψ 

εηεζίσο. 

9) Δηζεγείηαη ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθηέιεζε 

έξγσλ, πινπνίεζε κειεηψλ, πξνκήζεηα παληφο ηχπνπ εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα 

παληφο ηχπνπ αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ΘΑΔ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα πνζά άλσ ησλ 45.000 επξψ εηεζίσο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο 

νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

10) Δγθξίλεη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

11) Δγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ 

Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

12) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ ππέξ ηεο 

Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

13) Απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζε ζε άιινπο Φνξείο ηνπ αρξεζηκνπνίεηνπ 

πιηθνχ ηεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, γηα ην ραξαθηεξηζκφ παιαηνχ 

πιηθνχ σο άρξεζηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ή ηελ εθπνίεζε ηνπ 

άρξεζηνπ πιηθνχ. 



14) Αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ θαη φζεο ηνπ αλαζέηεη ν Γηνηθεηήο ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο. 

  

  

Αξζξν 16 

  

1. Ζ ζεηεία ησλ ππεξεηνχλησλ, θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ απηνχ, 

Ξξνέδξσλ, Αληηπξνέδξσλ θαη κειψλ ησλ Δπηηξνπψλ Γηνίθεζεο, ησλ 

Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3106/2003, ιήγεη 

απηνδίθαηα ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πεξί νξηζκνχ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15. 

  

2. Απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη Κνλάδεο 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ είραλ θαη ζην πιαίζην έληαμεο ηνπο ζηα νηθεία Ξε.Π..Ξ. 

θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Λφκσλ 3106/ 2003, 3172/2003 θαη 3209/2003 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά. Όπνπ ζηνπο αλσηέξσ λφκνπο αλαθέξεηαη 

"Ξε.Π..Ξ." θαη "Ξξφεδξνο Ξε.Π..Ξ.", λνείηαη, απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ 

Ξε.Π..Ξ. θαη έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα, 

Γ..ΞΔ. θαη Γηνηθεηήο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

  

  

Αξζξν 17 

  

Ξξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 

  

Δπηηξέπεηαη ε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ησλ ινηπψλ πνπξγείσλ, ησλ 

Ξεξηθεξεηψλ, ησλ Γ..ΞΔ., ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, ηνπ 

Δζληθνχ Θέληξνπ Ακεζεο Θνηλσληθήο Βνήζεηαο, ηνπ Δζληθνχ Ππκβνπιίνπ 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Ακεζεο Βνήζεηαο, ηνπ Δζληθνχ 

Ξαξαηεξεηεξίνπ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαη ησλ Ν.Ρ.Α. α' θαη β' βαζκνχ, 

θαζψο θαη κεηαμχ απηψλ θαη νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα ή κε 

θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο ζην πιαίζην ηεο εχξπζκεο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Κε ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο επηδηψθεηαη ηδίσο ν ζπληνληζκφο δξάζεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε ζε 

θνηλνχο ηνκείο αξκνδηνηήησλ, ε κειέηε, θαηάξηηζε, εθηέιεζε θαη δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

εζεινληηζκνχ. 

Πηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ 

κπνξεί λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηνλ 

Ραθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. 

Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα, νη φξνη ηεο ζχλαςεο, ε δηαδηθαζία, 

ην πεξηερφκελν, ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε 

ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

  

  

Αξζξν 18 



  

Θέκαηα Νξγαληζκψλ 

  

1. Κέρξη ηελ θαηάξηηζε λένπ Νξγαληζκνχ, νη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο 

δηαηεξνχλ ηνλ Νξγαληζκφ πνπ έρνπλ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν Νξγαληζκφο απηφο 

κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, σο πξνο ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ 

θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ. 

  

2. Κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Γ.Π. θαη ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νη ζέζεηο θαη ηα 

πξνζφληα πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, 

νη νπνίεο δελ έρνπλ Νξγαληζκφ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη 

Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ δελ έρνπλ Νξγαληζκφ, ζα ιεηηνπξγνχλ 

κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη ζα ππάγνληαη ζηα Ξε.Π..Ξ. Κεηά ηελ έλαξμε 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζα αλαηεζνχλ ζην πξνζσπηθφ απηφ θαζήθνληα κε 

απφθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

  

3. Κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κπνξεί λα ηδξχνληαη 

λέεο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο σο λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη λα θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Ξξνέδξνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, νη ζέζεηο θαη ηα 

πξνζφληα πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Κε φκνηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα κπνξεί λα ζπγρσλεχνληαη ή λα 

θαηαξγνχληαη νιηθψο ή κεξηθψο Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη λα 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ απηψλ. 

  

  

Αξζξν 19 

  

Θέκαηα πξνζσπηθνχ 

  

Ρν πξνζσπηθφ ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο δηαηεξεί ηνπο θιάδνπο 

θαη ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρεη θαηά ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ, νη νπνίεο 

κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ, θαηεγνξίαο θαη 

εηδηθφηεηαο ηεο αληίζηνηρεο Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, κε ηελ ίδηα 

ζρέζε εξγαζίαο. Γηα ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην απηνδίθαηε κεηαηξνπή 

ζέζεσλ, εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, πνπ έρεη δηαλπζεί ζην θνξέα 

απφ ηνλ νπνίν απηφο πξνέξρεηαη, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπ 

εμέιημε. Δπηπιένλ ηαθηηθέο απνδνρέο πνπ ειάκβαλε απφ ηνλ εξγνδνηηθφ ηνπ 

θνξέα, πξηλ ηελ αλσηέξσ έληαμε, δηαηεξνχληαη σο πξνζσπηθή δηαθνξά, ε 

νπνία κεηψλεηαη κε νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ή απνιαβψλ, απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέξρεηαη, κέρξη πιήξνπο εμηζψζεσο κε ηηο 

απνδνρέο θαη ηηο απνιαβέο ηεο λέαο ζέζεο. Ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο, 

πνπ έρεη δηαλπζεί ζην θνξέα απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ν ππάιιεινο, 

ζεσξείηαη σο πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα φια ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο. 



  

  

Αξζξν 20 

  

Δπηινγή θαη ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

  

1. Νη πξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ Γηεχζπλζεο, πνδηεχζπλζεο θαη 

Ρνκέα ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ 

ηνπο ππαιιήινπο φισλ ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ηεο νηθείαο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, πνπ αλήθνπλ ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν, κπνξνχλ λα 

πξνΐζηαληαη ζηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο κνλάδεο θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο 

ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηιεγνχλ σο 

πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ, πνδηεπζχλζεσλ θαη Ρνκέσλ. 

  

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 3260/2004, ην 

πεξεζηαθφ Ππκβνχιην ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ 

επηιέγεη πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ, πνδηεπζχλζεσλ θαη Ρνκέσλ ησλ 

Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, απφ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ησλ 

Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηιεγνχλ σο πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ, 

πνδηεπζχλζεσλ θαη Ρνκέσλ θαη αλήθνπλ ζε θιάδνπο ησλ νπνίσλ νη 

ππάιιεινη κπνξνχλ λα πξνΐζηαληαη ζηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο, θαηά ηηο 

νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ θνξέα ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

  

3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ην Ξξσηνβάζκην πεξεζηαθφ 

Ππκβνχιην θαηαξηίδεη, κε βάζε ηηο θαηαζηάζεηο φισλ ησλ Κνλάδσλ 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο, εληαίν πίλαθα 

ππαιιήισλ απφ ηνλ νπνίν επηιέγνληαη γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ή 

θελνχκελσλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ, πνδηεπζχλζεσλ ή 

Ρνκέσλ. Ν Γηνηθεηήο ηεο Γ..ΞΔ. αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ εληαίσλ 

πηλάθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ επηιεγεί θαηά ηα αλσηέξσ 

ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο, ζε θελή ή θελνχκελε ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο 

Γηεχζπλζεο, πνδηεχζπλζεο ή Ρνκέα, ζε νπνηαδήπνηε Κνλάδα Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο. 

  

  

Αξζξν 21 

  

πεξεζίεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 

ΟΘΚΗΕΔΗΠ ΘΔΚΑΡΥΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 

  

Νη Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δεκνζίνπ 

ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, κπνξνχλ λα 

νξγαλψλνπλ θαη λα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηελ 

απντδξπκαηνπνίεζε, απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, φπσο πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα, μελψλεο θαη νηθνηξνθεία, 

πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα θαη εξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

επαλέληαμεο. 

Πηνπο μελψλεο θαη ζηα νηθνηξνθεία παξέρεηαη ζηέγε, ζεξαπεία, θνηλσληθή 

ζηήξημε, θαιιηηερληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο. Πηα 

πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα παξέρνληαη ππεξεζίεο ήπηαο ζεξαπείαο, 

παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία πεξηνξηζκέλεο κνξθήο απφ πξνζσπηθφ ηνπ 

νηθείνπ θνξέα. Πηα πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα θαη ζηα εξγαζηήξηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο παξέρνληαη ππεξεζίεο εθκάζεζεο 



επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή 

επαλέληαμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Ρν 

πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζιακβάλεηαη ζηα πιαίζηα 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. 

Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, 

θαζψο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ πνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη φξνη, 

νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, ε θχζε θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ 

παξαπάλσ ππεξεζηψλ, ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, νη πφξνη θαη ε ελ γέλεη 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

δηακεξηζκάησλ, μελψλσλ θαη νηθνηξνθείσλ, θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

  

  

Αξζξν 22 

  

Ρν άξζξν 30 ηνπ Λ. 2072/1992 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

"1. Κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, 

θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, ην απαξαίηεην 

πξνζσπηθφ θαη νη πφξνη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Πηεγψλ 

πνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία ("Π..Γ.ΑκεΑ"), είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία είηε γηα θαηεγνξίεο ηνχησλ, φπσο άηνκα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε, πξνο ην ζθνπφ ηεο πξφιεςεο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία. 

2. Νη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ηδξχνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ Π..Γ. θαη λα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ηελ φιε νξγάλσζε θαη επίβιεςε 

ησλ Π..Γ. ("Φνξείο") είλαη είηε θπζηθά πξφζσπα είηε λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα. 

3. Νη Φνξείο ππνρξενχληαη λα έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, σο θνξείο παξνρήο νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

4. Νη Π..Γ. ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε κφληκεο 

δηαβίσζεο θαη θαηνηθίαο ζηα Αηνκα κε Αλαπεξία πνπ δηαβηνχλ ζε απηέο. Νη 

Π..Γ. απνηεινχλ ππνρξεσηηθά κηθξέο κνλάδεο. Νη Π..Γ. δηακεξίζκαηα 

πξννξίδνληαη γηα ηε δηαβίσζε ελφο έσο ηεζζάξσλ ΑκεΑ ελψ νη Π..Γ. 

νηθνηξνθεία πξννξίδνληαη γηα ηε δηαβίσζε έσο ελλέα ΑκεΑ. Ζ αξρηηεθηνληθή 

θαη ν εμνπιηζκφο ησλ Π..Γ. δελ είλαη εληαίνο αιιά δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 

αλαπεξία ησλ ΑκεΑ πνπ ζα δηαβηψζνπλ ζε απηέο." 

  

  

Αξζξν 23 

  

Πην ηέινο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3106/2003 (ΦΔΘ30 Α'), φπσο 

ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην β' σο εμήο: 

"Νη πεξηιακβαλφκελνη ζηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ ηεο Ξξνθήξπμεο 2002 

(άξζξν 3) ηεο Ξξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 2643/1998 

ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο (-αξηζκ. πξαθηηθνχ 509/3.6.2004 Ππλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 2643/1998) ζχκθσλα κε ηελ Ξξνθήξπμε 

10/7Θ/2000 (ΦΔΘ 329/3.7.2000, Ρεχρνο Ξξνθεξχμεσλ Α.Π.Δ.Ξ.), 

δηνξίδνληαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ αληίζηνηρνπ 

θιάδνπ ή ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ησλ Γ..ΞΔ. ή ηνπ Δ.Θ.Α.Θ.Β. πνπ 

ζπληζηψληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο." 

  

  



Αξζξν 24 

  

1. Νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη απνθεληξσκέλεο Κνλάδεο 

Θνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ αλήθαλ ζηνλ θαηαξγεζέληα κε ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3106/2003 (ΦΔΘ30Α')Δ.Ν.Θ.Φ., θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ 2003 θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ζεσξνχληαη θαιψο γελφκελεο. 

  

2. Πηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο απνθεληξσκέλεο Κνλάδεο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε θαη πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηαξγεζέληα κε 

ην Λ. 3106/2003 Δ.Ν.Θ.Φ., νη νπνίνη κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2003 

εξγάζζεθαλ ππεξσξηαθά θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο ή θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο, πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο 

εξγαζίαο ή θαζ ' ππέξβαζε απηήο, θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ είρε εθδνζεί 

θαλνληζηηθή απφθαζε, θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. Ρν χςνο ηεο απνδεκίσζεο 

θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ 

θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

  

Αξζξν 25 

  

Πην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3106/2003 (-ΦΔΘ 30 Α') 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

"Νη ππεξεζίεο ηνπ Δ.Θ.Α.Θ.Β. κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ φιεο ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο θαη ζε 24σξε βάζε." 

  

  

Αξζξν 26 

  

1. Ζ πξνζεζκία, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ Λ. 3146/2003 (ΦΔΘ 125 

Α') γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο "Βνήζεηα ζην Ππίηη", παξαηείλεηαη 

γηα δχν έηε απφ ηε ιήμε ηεο θαηά ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ζε φζνπο δήκνπο 

εθαξκφδεηαη  ζχκθσλα  κε  ηηο δηαηάμεηο ησλ ΘΑ Ξ4β/5814/1997 

(ΦΔΘ917Β') θαη Ξ1γ/ΓΞνηθ. 62329/2003 (-ΦΔΘ925Β'). 

2. Ρν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα ζπλερίδεη λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα δχν αθφκα έηε. 

3. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

  

  

Αξζξν 27 

  

1. Πηελ πεξίπησζε ΠΡ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3106/2003 (ΦΔΘ 30 

Α') πξνζηίζεηαη εδάθην ε' σο εμήο: 

"ε. Ρν Θεξαπεπηήξην Σξνληψλ Ξαζήζεσλ Θαξδίηζαο, ην νπνίν ζπζηάζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 291/1984 (ΦΔΘ 108 Α')." 

  

2. Πηελ πεξίπησζε ΗΕ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3106/2003 (ΦΔΘ30 

Α') πξνζηίζεηαη εδάθην η' σο εμήο: 

"η. Ρν Θέληξν Ξξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Ξαηδηψλ Δλειίθσλ Αηφκσλ κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο Ζξαθιείνπ Θξήηεο, ην νπνίν ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2716/1999 (ΦΔΘ96 Α') θαη 

κεηνλνκάδεηαη ζε Θέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Θνηλσληθήο 

Απνθαηάζηαζεο Ζξαθιείνπ Θξήηεο." 

  



  

Αξζξν 28 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ 

ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

  

1. Ζ θαηάηαμε ζε ζεξαπεπηηθέο νκάδεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ 

πνπ θπθινθνξνχλ θαη ρνξεγνχληαη κε ηαηξηθή ζπληαγή αλαηίζεηαη ζην 

Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην Δγθξίζεσλ (Δ.Π.Δ.) ηνπ Δ.Ν.Φ. (Ρκήκα Α' 

Φαξκαθεπηηθψλ Ξξντφλησλ ελ γέλεη θαη Αιισλ Ξξντφλησλ), θαη' αληηζηνηρία 

κε ηε κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζα θαηάηαμε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ Δηδηθή 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνη 1 θαη2ηνπ Λ. 2458/1997 (ΦΔΘ 15Α'). 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Δ.Π.Δ., κπνξνχλ λα νξίδνληαη πξφζζεηα εηδηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ ζε ζεξαπεπηηθέο νκάδεο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ν Δ.Ν.Φ. γλσζηνπνηεί ζηνπο 

θαηά λφκνλ ππεχζπλνπο θπθινθνξίαο ησλ ελ ιφγσ ηδηνζθεπαζκάησλ ην 

ζρέδην ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

δεθαπέληε εκεξψλ. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ην Δ.Π.Δ. 

ζπληάζζεη ηελ νξηζηηθή θαηάηαμε. Δληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηεο 

γλσζηνπνηήζεσο ηεο νξηζηηθήο θαηάηαμεο, νη ππεχζπλνη θπθινθνξίαο 

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Δ.Π.) ηνπ Δ.Ν.Φ.. Ζ έλζηαζε θξίλεηαη ην 

αξγφηεξν κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο. 

Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδεηαη ε 

γξακκαηεηαθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε θαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Π.Δ. θαη ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

  

2. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ Λ. 2458/1997 (ΦΔΘ15 Α') θαηαξγείηαη. 

  

  

Αξζξν 29 

  

Ζ ηζρχο ηεο παξ. 29 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2955/ 2001 θαη ηεο παξ. 1γ ηνπ 

άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 3209/2003 (ΦΔΘ203 Α') παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2005. 

  

  

Αξζξν 30 

  

1. Ρν ζπζηαζέλ κε ην Β.Γ. 146/1964 Ίδξπκα κε ηελ επσλπκία "Θέληξν 

Τπρηθήο γηεηλήο", φπσο κεηνλνκάζηεθε κε ην άξζξν 6ηνπ Λ.Γ. 572/1970 

(ΦΔΘ 125 Α'), κεηνλνκάδεηαη ζε "Διιεληθφ Θέληξν Τπρηθήο γηεηλήο θαη 

Δξεπλψλ". 

  

2. Ρν θαηά ηελ σο άλσ παξάγξαθν κεηνλνκαδφκελν Ίδξπκα εληάζζεηαη ζηηο 

Κνλάδεο Τπρηθήο γείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Λ. 2716/1999 (ΦΔΘ 96 Α'). 

  

  

Αξζξν 31 

  

1. Ζ ηήξεζε ηεο Γεληθήο Ινγηζηηθήο θαη ησλ Ινγαξηαζκψλ Ράμεσο θαη 

Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ. 146/2003 (ΦΔΘ 122 Α') γηα ηα 

Λνζνθνκεία ηνπ Δ.Π..Θ.Α., αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006. 



  

2. Νη ηζνινγηζκνί πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 146/2003 

ειέγρνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ δχν νξθσηνχο ειεγθηέο. 

  

  

Αξζξν 32 

  

1. Ζ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 4 ηνπ Θεθαιαίνπ Α' ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ξ.Γ. 

67/2000 (ΦΔΘ 58 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

"α) φηαλ ε αμία ηεο ζπληαγήο μεπεξλά ηα εθαηφ επξψ". 

  

2. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ζη' ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ξ.Γ. 67/2000 

(ΦΔΘ 58 Α'), ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν κφλν ηνπ Ξ.Γ. 149/2003 

(ΦΔΘ 123 Α'), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

"Ηαηξνί θαηέρνληεο ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Ηαηξνχ βάζεη θεθηεκέλσλ 

δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηεο Νδεγίαο 93/16 ΔΘ θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 38/ 2004 (ΦΔΘ 35 Α'), νη νπνίνη αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ 

γεληθνχ ηαηξνχ άλεπ ηίηινπ εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζην αληηθείκελν απηφ, δελ 

ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ Θεθαιαίνπ Α' ηνπ άξζξνπ 

2 θαη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο ζη' ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, 

νη νπνίεο αθνξνχλ ηαηξνχο άλεπ εηδηθφηεηαο." 

  

  

Αξζξν 33 

  

1. Πην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2071/1992 

(ΦΔΘ 123 Α') πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ε' σο εμήο: 

"ε) Ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθνζεξαπείαο". 

  

2. Νη πξάμεηο αξκνδηφηεηαο θπζηθνζεξαπεπηή, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην 

Β.Γ. 411/1972, ην Ξ.Γ. 29/1987 θαη ην Ξ.Γ. 90/1995 θαη πεξηέρνληαη 

θνζηνινγεκέλεο ζην θεθάιαην "Φπζηθνζεξαπείεο" ηνπ Ξ.Γ. 157/1991, 

εθηεινχληαη κφλνλ απφ πηπρηνχρνπο θπζηθνζεξαπεπηέο, ζε ρψξνπο φπνπ 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ε παξνρή θπζηνζεξαπεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

  

3. Νη πξάμεηο αξκνδηφηεηαο θπζηθνζεξαπεπηή ζπληαγνγξαθνχληαη απφ ηα 

Αζθαιηζηηθά Ρακεία ζε μερσξηζηφ παξαπεκπηηθφ, ζην νπνίν δελ επηηξέπεηαη 

λα πεξηιακβάλνληαη θαη πξάμεηο ηαηξηθψλ ή άιισλ εηδηθνηήησλ. 

  

4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θνζηνινγνχληαη λέεο θπζηνζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, εθφζνλ έρεη παξέιζεη 

ηνπιάρηζηνλ ηεηξαεηία απφ ηελ έληαμε ηνπο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ 

Ρκεκάησλ Φπζηθνζεξαπείαο ησλ T.E.I., πνπ πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε ηεο 

Γηεχζπλζεο ηνπο. 

  

  

Αξζξν 34 

  

Πην ηέινο ηεο παξ. 2ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 1397/1983, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ 

επαλαθνξά ηεο ζε ηζρχ κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

Λ. 2519/1997 (-ΦΔΘ 165 Α'), πξνζηίζεηαη εδάθην γ' σο εμήο: 

"γ. Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ νξίνπ ειηθίαο δελ ηζρχεη 

γηα ηνπο ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο, νη 

νπνίεο πξνθεξχζζνληαη ζε πεξηνρέο άγνλεο θαη πξνβιεκαηηθέο Α' 

θαηεγνξίαο, φπσο νξίδνληαη ζην Ξ.Γ. 131/1987 (ΦΔΘ 73 Α')." 

  



  

Αξζξν 35 

  

1. Πην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηελ Θεληξηθή πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ζηνπο απνζπαζκέλνπο ζε 

απηή θαη ζην κεηαθιεηφ πξνζσπηθφ, ρνξεγείηαη κεληαίν επίδνκα εηδηθήο 

απαζρφιεζεο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 θαη εθεμήο. 

  

2. Ρν επίδνκα απηφ δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 24ηνπ Λ. 3205/2003. 

  

3. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ην επίδνκα απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη. 

  

  

Αξζξν 36 

  

Πε ζέζε Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ησλ Λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π..Θ.Α. κπνξνχλ λα 

πξναρζνχλ θαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΞΔ Ξιεξνθνξηθήο, βαζκνχ Α', εθφζνλ 

πιεξνχλ θαη ηα ππφινηπα λφκηκα πξνζφληα. 

  

  

Αξζξν 37 

  

Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηάηαη ζην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο εηδηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ 

λφκνπ πεξί πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. Κε ηελ 

ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ, ε δηάξθεηα ηεο επηηξνπήο, 

ην πνζφ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο 

θαη ησλ γξακκαηέσλ θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Ζ επηηξνπή 

ζπγθξνηείηαη απφ δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ν 

πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

  

Αξζξν 38 

  

1. Νη Δηδηθέο Δπηηξνπέο εθδίθαζεο ελζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 2519/1997 θαηαξγνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δλζηάζεηο νη νπνίεο εθθξεκνχλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ 

παξαπέκπνληαη θαη εμεηάδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα αλά βαζκφ, εηδηθφηεηα θαη 

πεξηνρή επζχλεο Ξεξηθεξεηαθά Ππκβνχιηα Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο 

Δπηκειεηψλ Α' θαη Β' Ηαηξψλ Δ.Π.. θαη ηα αληίζηνηρα αλά εηδηθφηεηα 

Ππκβνχιηα Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο Γηεπζπληψλ Ηαηξψλ Δ.Π.. 

  

2. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ. 2519/1997 

(ΦΔΘ165Α') θαηαξγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

  

3. Πηα Ππκβνχιηα Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο Γηεπζπληψλ Ηαηξψλ Δ.Π.. θαη 

Δπηκειεηψλ Α' θαη Β' Ηαηξψλ Δ.Π.. ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο 

πξνεδξεχεη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο νηθείαο Γ..ΞΔ., 



κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο νηθείαο 

Κνλάδαο Θνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

  

  

Αξζξν 39 

  

1. Νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ. 3293/2004 

(ΦΔΘ 231 Α') εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ πξφζιεςε πνιηηηθνχ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία θαη ην Λ.Η.Κ.Ρ.Π.. 

  

2. Ζ θαηάξηηζε ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξηκειή 

επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ Γηεπζπληή γεηνλνκηθνχ θάζε θιάδνπ, ηνλ 

Γηεπζπληή εθάζηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο 

Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθνχ Ξξνζσπηθνχ. Δηδηθά γηα ην Λ.Η.Κ.Ρ.Π., ε ηξηκειήο 

επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ, ηνλ 

Γηεπζπληή Λνζειεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη ηνλ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο 

Κέξηκλαο. 

  

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζληθήο Ακπλαο ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ. 

  

  

Αξζξν 40 

  

Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ππληάγκαηνο, ηνπ Θαηαζηαηηθνχ 

Σάξηε Αγίνπ Όξνπο (Θ.Σ.Α.Ν.) θαη ηνπ Λ.Γ. 10/16.9.1926 πνπ θχξσζε ηνλ 

Θ.Σ.Α.Ν., θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο, επηηξέπεηαη ζηε 

Γ.ΔΞ.Α.ΛΝ.Κ. Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιν θνξέα ε αλέγεξζε, αλαθαηαζθεπή, 

αλαθαίληζε θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Αγίνπ Όξνπο. 

  

  

Αξζξν 41 

  

1. Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα, 

απφ ηδησηηθνχο θνξείο πεξίζαιςεο ή ηδηψηεο ηαηξνχο πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ Νξγαληζκνχ Ξεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

(Ν.Ξ.Α.Γ.) γίλεηαη κε εηδηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ. θαη ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θνξέα, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ρν Γ.Π. ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ. 

κε απφθαζε ηνπ νξίδεη ην φξγαλν ην νπνίν ζπκβάιιεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Νξγαληζκνχ θαηά ηε ζχλαςε ηνπο. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, 

θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζπλάπηεη ν Ν.Ξ.Α.Γ. κε ηα θαξκαθεία, νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ 

Ν.Ξ.Α.Γ., ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη 

κε αθεηεξία έλαξμεο ηνπ ρξφλνπ αλαλέσζεο ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηνπο, 

εθφζνλ πξν απηήο ππνβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζρεηηθή αίηεζε κε ηα 

απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Ρα πξνεγνχκελα εδάθηα 

εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ν Ν.Ξ.Α.Γ. απφ ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2003 θαη εθεμήο. 

  

2. Ρν άξζξν 4ηνπ Λ.Γ. 108/1973, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 

Λ. 1025/1980 (ΦΔΘ 47 Α'), αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

"Αξζξν 4 

1. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο γεηνλνκηθήο 

Ξεξίζαιςεο ησλ Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 

πεξίζαιςεο, θαζψο θαη απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ή ζπλεξγαδφκελνπο κεηά 

ηνπ Νξγαληζκνχ Ξεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ (Ν.Ξ.Α.Γ.) θνξείο 



ηεο γεηνλνκηθήο Ξεξίζαιςεο, Ηαηξνχο, Νδνληηάηξνπο, Φαξκαθνπνηνχο, 

ππεπζχλνπο εξγαζηεξίσλ, Ηδησηηθέο Θιηληθέο, Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα, θαζψο 

θαη απφ θάζε άιιν πξφζσπν ζπκβεβιεκέλν ή ζπλεξγαδφκελν κε ηνλ 

Ν.Ξ.Α.Γ. γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, επηβάιινληαη ζηνπο ππαίηηνπο, κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ., νη θαησηέξσ δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο: 

α) Πηνπο δηθαηνχρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο: 

αα) Ξξφζηηκν κέρξη ρίιηα επξψ. 

ββ) Πηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πεξίζαιςεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κέρξη δχν εηψλ, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε ζπλεπάγεηαη 

νηθνλνκηθή δεκία ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ.. 

β) Πηνπο Ηαηξνχο, Νδνληηάηξνπο, Φαξκαθνπνηνχο, ππεχζπλνπο ησλ 

εξγαζηεξίσλ, Ηδησηηθέο Θιηληθέο θαη Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα, θαζψο θαη ζε 

θάζε άιιν κεηά ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ. ζπκβεβιεκέλν ή ζπλεξγαδφκελν πξφζσπν: 

αα) Ξξφζηηκν κέρξη δέθα ρηιηάδεο επξψ. 

ββ) Γηαθνπή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Ν.Ξ.Α.Γ. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα 

έηνο ή θαηαγγειία ηεο κεηά ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ. ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο. 

Απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο πξηλ ηελ πάξνδν δηεηίαο, εθφζνλ ε 

ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή δεκία ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ.. 

2. Πε πεξίπησζε λέαο παξάβαζεο, ηα αλψηαηα φξηα ησλ θπξψζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα δηπιαζηάδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γ.Π. ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ.. 

3. Ρν Γ.Π. ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ., εθηηκψληαο ηε βαξχηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξάβαζεο, δχλαηαη λα επηβάιεη είηε ηε κία είηε ακθφηεξεο ηηο αλαθεξφκελεο 

ζηελ παξάγξαθν 1 θπξψζεηο. 

4. Αλ επηβιεζεί θχξσζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, εθείλνο πνπ ηηκσξήζεθε κπνξεί λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηεο 

επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. Ζ πξνζθπγή αζθείηαη 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε 

απηφλ ηεο πξάμεο επηβνιήο ηεο θχξσζεο. 

5. Πηελ έδξα ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ. ζπληζηάηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη 

απφ: 

α) Ρνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ σο Ξξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

β) Ρνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Γεκφζηαο γείαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε αλαπιεξσηή ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο. 

γ) Ρνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ., κε αλαπιεξσηή ηνλ Γηεπζπληή 

γεηνλνκηθήο Ξεξίζαιςεο ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ.. 

Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ 

είλαη ηξηεηήο θαη κε ηελ απφθαζε ηεο ζπγθξφηεζεο νξίδεηαη θαη ν 

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο επηιέγεηαη 

κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ.. Ζ Δπηηξνπή απνηειεί ηδία αξρή, κε 

δηθή ηεο ζθξαγίδα θαη πξσηφθνιιν. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη λφκσ θαη νπζία ηηο 

πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκέλε παξάγξαθν 

θαη κπνξεί λα αθπξψζεη ή ηξνπνπνηήζεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηνπ Ν.Ξ.Α.Γ. 

πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ. Αλ ε Δπηηξνπή δελ απνθαλζεί κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα εκεξψλ, αθφηνπ έιαβε ηελ πξνζθπγή, 

ζεσξείηαη φηη ηελ απέξξηςε. Ζ πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο ελ ιφγσ 

πξνζθπγήο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο ή ηε 

ζησπεξή απφξξηςε ηεο αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο. 

6. Ρα θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβαιιφκελα πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ." 

  



3. Ρν εδάθην γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2768/1999 (ΦΔΘ 273 Α') 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

"Ν Νξγαληζκφο επεμεξγάδεηαη θαη εηζεγείηαη Θαλνληζκφ Ξαξνρψλ πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ησλ δηθαηνχρσλ ζηηο παξνρέο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο 

ρνξήγεζεο ηνπο, ην είδνο ησλ παξνρψλ θαη ην πνζφ ηεο αλαγλσξηδφκελεο 

δαπάλεο. Ν Θαλνληζκφο απηφο εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ή θαηαξγεί θάζε αληίζεηε δηάηαμε. Ρν Γ.Π. ηνπ Ν. 

Ξ.Α.Γ. κε απνθάζεηο ηνπ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε θνζηνινγήζεηο 

νξζνπεδηθψλ εηδψλ, πξνζεκάησλ θαη βνεζεηηθψλ κέζσλ." 

  

4. Ν Ν.Ξ.Α.Γ. κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ, λα 

ζπκβάιιεηαη κε θνξείο γηα ηελ παξνρή ή ιήςε ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο κε ακνηβή. 5. Ν Ν.Ξ.Α.Γ. κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ ηε ζρεηηθή γλψκε ησλ εηδηθψλ 

πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2194/1994 

(ΦΔΘ 34 Α'), λα εγθξίλεη κε θνζηνινγεκέλεο δαπάλεο γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμεηάζεηο θαη επεκβάζεηο ζε 

ηδησηηθνχο θνξείο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θξαηηθά λνζνθνκεία ζηελ Διιάδα. 

  

  

Αξζξν 42 

  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

  

1. Απφ ηελ 3ε Καΐνπ 2005 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 4, 

5 θαη 12 ηνπ Λ. 2889/2001 (ΦΔΘ 37 Α'), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ 

είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ρελ ίδηα εκεξνκελία 

θαηαξγνχληαη ηα Ξε.Π..Ξ., ηα νπνία είραλ ζπζηαζεί κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2889/2001. 

  

2. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 20 ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδνπλ λα 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ 3ε Καΐνπ 2005. 

  

3. Ζ ζεηεία ησλ Ξξνέδξσλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ησλ Ξε.Π.. Ξ. θαη ησλ 

Γηνηθεηψλ θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ ησλ Λνζνθνκείσλ, ε νπνία ιήγεη ηελ 

28ε Φεβξνπαξίνπ 2005, παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

πεξί δηνξηζκνχ ησλ λέσλ Γηνηθεηψλ ησλ Γ. . Ξ Δ. θαη ησλ λέσλ Γηνηθεηψλ 

θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ ησλ Λνζνθνκείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ λφκνπ. 

  

4. Νη πξνυπνινγηζκνί ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ησλ Λνζνθνκείσλ 

θαη Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη σο παξάξηεκα 

ησλ ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ξε.Π..Ξ., απνηεινχλ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ παξαπάλσ Λνζνθνκείσλ θαη Κνλάδσλ Θνηλσληθήο 

Φξνληίδαο θαη εθηεινχληαη κε επζχλε ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο απηψλ. Ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο 

ησλ Ξε.Π..Ξ. εθηειείηαη σο πξνυπνινγηζκφο ηεο αληίζηνηρεο Γ..ΞΔ.. Νη 

αδηάζεηεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ηελ επηρνξήγεζε 

ησλ Ξε.Π.. Ξ., ζεσξνχληαη πηζηψζεηο επηρνξήγεζεο ησλ Γ..ΞΔ. θαη ησλ 

Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο αληίζηνηρα. 

  



5. Ζ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ σο άλσ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε, εθθαζάξηζε θαη εληνιή πιεξσκήο ησλ 

δαπαλψλ ηνπο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 496/1974. Νη δαπάλεο 

ηνπο ππφθεηληαη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην. 

  

6. Ζ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Λνζνθνκείσλ θαη 

Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο, θαζψο θαη νη επηρνξεγήζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη ζε βάξνο 

ησλ Θσδηθψλ Αξηζκψλ Δμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πνπξγείνπ γείαο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

7. Γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

Λνζνθνκείσλ Δ.Π..Θ.Α. θαη ησλ Κνλάδσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ 

απνηεινχζαλ κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο απνθεληξσκέλεο  κνλάδεο ησλ 

Ξε.Π..Ξ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ, 

εθαξκφδνληαη νη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. Γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γ..ΞΔ. εθαξκφδνληαη νη 

ηζρχνπζεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζρεηηθέο κε ηε κηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ησλ Ξε.Π..Ξ. δηαηάμεηο. 

  

8. Νη εθθξεκείο δίθεο ηνπ θάζε Ξε.Π..Ξ. ζπλερίδνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε 

Γ..ΞΔ.. 

  

  

Αξζξν 43 

  

1. Ζ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ. 3301/2004 (ΦΔΘ263 Α') πεξηιακβάλεη 

θαη ηα ρξέε ησλ Λνζνθνκείσλ Δ.Π.. πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Λ. 3301 /2004 κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2004 θαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ παξαηείλεηαη γηα έλαλ κήλα 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

  

2. Νη πξνζεζκίεο πξνζαξκνγήο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 84/2001 (ΦΔΘ 

70 Α'), νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 15 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 

3106/2003 (ΦΔΘ 30 Α'), παξαηείλνληαη κέρξη ηελ 10ε Νθησβξίνπ 2005. 

  

3. Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 

3204/2003 (ΦΔΘ 296 Α') παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006. 

  

  

Αξζξν 44 

  

Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Θπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επί κέξνπο δηαηάμεηο 

ηνπ. 

  

Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Θξάηνπο. 

 


