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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 134
18 Ιουνίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3580
Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες δια−
τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) ως
αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονο−
μική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Υπηρεσία αυτή
αποτελείται από την εννεαμελή Επιτροπή της επόμενης
παραγράφου, τη Διεύθυνση, τα Τμήματα και τη Γραμμα−
τεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
2. Ο Πρόεδρος της εννεαμελούς Επιτροπής διορίζε−
ται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντι−
πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι και ο νόμιμος
αναπληρωτής του Προέδρου.
Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής διορίζονται ως εξής:
τρία μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύο μέλη διορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δύο μέλη
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
2.A. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε
συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουρ−
γίας της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Αντι−
προέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής
ή αλλοδαπής, Οικονομίας ή Επαγγελμάτων Υγείας ή
Νομικής ή Ανάλυσης Αγορών ή Προγραμματισμού ή Μη−
χανικών ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Πρέπει να έχουν
τουλάχιστον διετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
εξειδίκευσής τους και να ομιλούν άριστα μία ξένη γλώσ−
σα, κατά προτεραιότητα την αγγλική.

3. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος της εν−
νεαμελούς Επιτροπής: α. γενικός ή ειδικός γραμματέας
Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας
ή βουλευτής, β. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος
διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα
σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέο−
νται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής, γ. δημόσιος
υπάλληλος.
Η θητεία των εννέα μελών της Επιτροπής είναι διε−
τής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Κατά τη
διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Επιτροπής είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και παύονται
μόνο για σπουδαίο λόγο. Αν κατά τη διάρκεια της θη−
τείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους,
διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας.
Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση τους
αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκ−
δοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα
που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου
υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επι−
τροπής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών
μέχρι α΄ βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι,
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλ−
ληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που
αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθει−
ών στον κλάδο υγείας.
Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εάν απο−
κτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα
διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα
που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της
Επιτροπής.
4. α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκπροσωπεί την Ε.Π.Υ.
ενώπιον κάθε αρχής, ως και στις επιτροπές και ομάδες
ή συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών και ορ−
γάνων που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, ή στις
οποίες μετέχουν εκπρόσωποι αντίστοιχων Υπηρεσιών
άλλων χωρών. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την
εκπροσώπηση της Επιτροπής στο νόμιμο αναπληρωτή
του ή σε άλλο μέλος της Επιτροπής, καθώς και να
εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή μέλη των υπηρεσιών της
Ε.Π.Υ. να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή
ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
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β. Στον Πρόεδρο της Επιτροπής ανήκει η ευθύνη της
λειτουργίας της Ε.Π.Υ. και των υπηρεσιών της. Ο Πρό−
εδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλος της Επιτροπής
ή υπάλληλο να υπογράφει με «εντολή Προέδρου» έγ−
γραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις. Ο Πρό−
εδρος είναι διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού
της Ε.Π.Υ., ελέγχει το έργο των υπαλλήλων της, ασκεί
την πειθαρχική εξουσία και μπορεί να επιβάλλει ως
Προϊστάμενος τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό
Κώδικα, για τους Προέδρους ή επικεφαλής ανεξάρτητων
διοικητικών αρχών, πειθαρχικές ποινές.
Η Επιτροπή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός
ενός μηνός από το διορισμό όλων των μελών της.
Εντός δύο μηνών από την πρώτη συνεδρίασή της, η
Επιτροπή καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της,
ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως: α)
η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής, η
σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων
αυτής, η νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος, η κατάρτιση της ημερήσιας
διάταξης και της μορφής των εισηγήσεων, β) η κατανομή
αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμε−
τώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε
αυτήν, γ) η δημιουργία τμημάτων ή ειδικών Επιτροπών
για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η δι−
αδικασία λειτουργίας αυτών, δ) κάθε αναγκαία λεπτο−
μέρεια για τη λειτουργία της, ε) τα ειδικότερα θέματα
οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας
της Γραμματείας της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 3
του παρόντος.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε αρ−
χείο, τηρούνται δε πλήρη πρακτικά των συνεδριάσε−
ων.
Η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ο
Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι από τα
λοιπά μέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των
παρόντων στη συνεδρίαση.
Άρθρο 2
Δικαιώματα και υποχρεώσεις
των μελών της Επιτροπής
1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη
της Επιτροπής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας και υπακούουν στη συνείδησή τους και
το νόμο. Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν το καθήκον
εχεμύθειας, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά
την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την
Επιτροπή. Τα μέλη υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για κάθε
παράβαση των υποχρεώσεών τους.
2. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Διευθυντής της Δι−
εύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών
υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης κατ’ εφαρμογή του ν. 3231/2003, όπως
ισχύει. Οι δηλώσεις των προσώπων αυτών ελέγχονται
υποχρεωτικά κατ’ έτος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών
της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
Στις αρμοδιότητες της Ε.Π.Υ., η οποία έχει την ευθύνη
του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του
συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανήκουν ιδίως:
(α) Η κατάρτιση, με τη σύμπραξη του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, του Προγράμματος Προ−
μηθειών και Υπηρεσιών των νομικών προσώπων του
άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος. Στο Πρόγραμμα
καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και
6 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια
ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μο−
νάδας και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος
ή υπηρεσίας, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρω−
μής και η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας
του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας. Επιπλέον, ο
προσδιορισμός κάθε άλλου στοιχείου που η Επιτροπή
κρίνει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συνολική
διαχείριση ποιότητας προμηθειών, ότι είναι αναγκαίο
για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος,
λαμβανομένων υπόψη και των προτάσεων που υποβάλ−
λονται κατά τις διατάξεις του ν. 3527/2007 από τα ως
άνω νομικά πρόσωπα και από τις Διοικητικές Υγειονο−
μικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και των διατάξεων
για την προμήθεια φαρμάκων.
(β) Ο καθορισμός της προσήκουσας, κατά περίπτω−
ση, διαγωνιστικής διαδικασίας, η σύνταξη προτύπων
διακηρύξεων και συμβάσεων και η παρακολούθηση της
εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών
του Δημοσίου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
καθώς και η ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση κανό−
νων ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce), στο σύστημα
Προμηθειών Υγείας.
(γ) Η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών για
την υλοποίηση του Προγράμματος του εδαφίου α΄ της
παρούσας παραγράφου.
(δ) Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων
και υπηρεσιών, καθώς και των προτύπων ανά μονάδα
αναφοράς ανάλωσης προϊόντος και αναγκών υπηρεσι−
ών, που εκπονούνται από το φορέα της παραγράφου
2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές
εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών και λειτουργιών.
(ε) Η Οικονομική Διαχείριση η οποία περιλαμβάνει:
αα) την ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων
απαιτήσεων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ.
1 του παρόντος ανά Ασφαλιστικό Οργανισμό, και την
είσπραξη των οφειλόμενων ποσών,
ββ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων
και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παράγραφοι 1,
2, 4 και 5, για λογαριασμό των νομικών προσώπων του
άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος, καθώς και την εκτέλεση
των πληρωμών των προμηθευτών ή των παρόχων υπη−
ρεσιών σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις,
γγ) την κατ’ έτος εκκαθάριση, κατόπιν αποφάσεως
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανά
νομικό πρόσωπο του άρθρου 9 παρ. 1 των λογαρια−
σμών είσπραξης των απαιτήσεων και εκτέλεσης των
πληρωμών και την απόδοση του τυχόν πλεονάσματος
σε αυτά,
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δδ) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση
των οφειλών που δημιουργούνται από την εκτέλεση
του Προγράμματος Προμηθειών και την εισήγηση προς
τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς της
λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη χρηματοδότηση
του Προγράμματος,
εε) τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων της Επιτρο−
πής, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με
εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ−
λάδα για τη χρηματοδότηση του ως άνω Προγράμματος
με την απευθείας εξόφληση των προμηθευτών/παρόχων
υπηρεσιών, από την τράπεζα κατά τους όρους της υπο−
γραφείσας μεταξύ των φορέων του άρθρου 6 και των
προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών σύμβασης.
Η εν λόγω χρηματοδότηση προμηθειών και υπηρεσιών
επιτρέπεται, μόνον εφόσον: (α) έχει προηγουμένως ε−
γκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
(β) προβλέπεται η χρηματοδότηση στη διακήρυξη και
τη σύμβαση της συγκεκριμένης προμήθειας ή παροχής
υπηρεσίας, (γ) το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμ−
βάνεται στο ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρε−
σιών και (δ) το ποσό του δανείου δεν υπερβαίνει το 70%
του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής των τραπεζών
από την Επιτροπή και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης εγγράφεται Ειδικός Κωδικός με
την ονομασία «Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής
Αντίληψης».
Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών υγείας από την αρμόδια Υπη−
ρεσία της Επιτροπής, παρακρατείται επί του ποσού
του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε
άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου, ποσοστό
2%, που περιέρχεται στον ανωτέρω Ειδικό Κωδικό. Ο
τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον
Κρατικό Προϋπολογισμό της κράτησης, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα διαθέσιμα ποσά του Κεφαλαίου Κοινωνικής και
Ανθρωπιστικής Αντίληψης διατίθενται με αποφάσεις του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν
εισηγήσεων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, υπέρ
των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν
δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω
Οργανισμών.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης επιτρέπεται η έκτακτη οικονομική ενί−
σχυση των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορέων και οργανισμών
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν
δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω
φορέων ή οργανισμών.
(στ) Ο έλεγχος και η απογραφή των προμηθειών προ−
ϊόντων και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν το προηγού−
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μενο έτος, των διαδικασιών που εφαρμόσθηκαν και της
εκτέλεσης εν γένει του Προγράμματος της παραγράφου
α΄ περιλαμβάνει:
αα) Τη σύνταξη και την υποβολή εντός των τριών
πρώτων μηνών κάθε έτους στους Υπουργούς Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης και Οικονομίας και
Οικονομικών εκθέσεως με πλήρη απολογιστικά στοιχεία
ως προς το ύψος της συνολικής δαπάνης των συμβάσε−
ων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τις
τυχόν υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών
και την αιτιολόγησή τους, τη μεταβολή των αποθεμάτων
ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν, κατά φορέα,
καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν, κατά
περίπτωση, για την εκτέλεση των συμβάσεων.
ββ) Την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη λήψη των αναγκαί−
ων μέτρων από τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 για την αντιμετώπιση
των υπερβάσεων του Προγράμματος Προμηθειών ή των
δυσλειτουργιών που εντοπίσθηκαν κατά την εκτέλεσή
του.
γγ) Την υποβολή εισήγησης προς τους Υπουργούς
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για
την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης του ανταγωνισμού
κατά τις διαδικασίες Προμηθειών Υγείας, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Προμήθειες, και την
υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή συνδυασμένων
ενεργειών με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αντι−
μετώπιση φαινομένων ολιγοπωλίων και εναρμονισμένων
πρακτικών από τους προμηθευτές.
δδ) Την υποβολή εισήγησης προς τους Υπουργούς
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
τη διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη κοινωνικού
κριτηρίου στο Πρόγραμμα Προμηθειών στο πλαίσιο της
ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της βιώσιμης ανά−
πτυξης.
(ζ) Η έγκριση των αιτημάτων των νομικών προσώπων
του άρθρου 9 παρ. 1, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, για
την αναθεώρηση επί μέρους τμημάτων του, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανά−
γκες, καθώς και ανάγκες που ενδεχομένως προκύπτουν
από την εφαρμογή του.
(η) Η εποπτεία των φορέων του άρθρου 6 του παρό−
ντος, στην οποία περιλαμβάνονται ο οικονομικός έλεγ−
χος, η υπόδειξη του αναγκαίου αριθμού και των απαι−
τούμενων ειδικοτήτων του προσωπικού για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο
αυτό. Ο έλεγχος των Μητρώων Προϊόντων, Υπηρεσι−
ών και Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών, καθώς
και των προδιαγραφών των προϊόντων και υπηρεσιών
και των προτύπων ανάλωσης προϊόντων και ανάγκης
υπηρεσιών και η εισήγηση για έγκριση αυτών από τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(θ) Η αξιολόγηση των προμηθευτών ως προς την εκ−
πλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, καθώς
και των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1 ως
προς τη διαχείριση των προμηθειών τους, την τήρηση
του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και τη
μείωση του κόστους αυτών και τη δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
(ι) Η υποβολή πρότασης προς τα αρμόδια όργανα
πειθαρχικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
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νικής Αλληλεγγύης για την επιβολή πειθαρχικών ποινών
και την άσκηση ποινικών διώξεων κατά υπαλλήλων, που
διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν διατάξεις του παρόντος,
ή από ενέργειες ή από παραλείψεις των οποίων επήλθε
ή απειλήθηκε οικονομική ζημία του Δημοσίου, σχετιζόμε−
νη άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας.
(ια) Η υιοθέτηση πολιτικών συμβατών με την προστα−
σία του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση προμηθειών
υγείας και η ενσωμάτωσή τους στις διακηρύξεις και τις
διαδικασίες διαχείρισης των προμηθειών.
(ιβ) Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
δραστηριότητά της και η υποβολή εισηγήσεων στα αρ−
μόδια Υπουργεία για τη μεταφορά κανόνων του παρά−
γωγου κοινοτικού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο, όπου
αυτό είναι αναγκαίο.
(ιγ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων στον Υπουργό Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κάθε ρύθμιση που
αφορά τον τομέα αρμοδιότητας της Επιτροπής.
(ιδ) Η έκδοση των αναγκαίων οδηγιών, συστάσεων
και υποδείξεων προς τα αρμόδια όργανα και φορείς,
που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, προς τον σκοπό της ενιαίας εφαρμογής
των ρυθμίσεων που αναφέρονται στις προμήθειες του
τομέα υγείας.
(ιε) Η ανάθεση των μελετών, που αφορούν τη λει−
τουργία και την υλοποίηση των στόχων της Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμού που θα συντάξει
η Επιτροπή και θα εγκρίνει ο Υπουργός Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.
(ιστ) Η εκπόνηση Κανονισμών εσωτερικής διακίνησης
και ανάλωσης των προϊόντων των παραγράφων 1, 2 και
3 του άρθρου 10 του παρόντος, περιλαμβανομένης της
πρόβλεψης έκδοσης διάτρητων αποδείξεων για κάθε
επί μέρους ανάλωση.
Άρθρο 4
Βασική διάρθρωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
1) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας διαρθρώνεται σε
Διεύθυνση, Τμήματα και Γραμματεία, που λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου.
2) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχου Προ−
μηθειών συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που
υπάγονται σε αυτήν. Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακό−
λουθες αρμοδιότητες:
α) Το Τμήμα Τεχνολογίας και Διαχείρισης Εφοδια−
σμού:
(αα) παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία της
διαχείρισης εφοδιασμού και της πληροφορικής και ει−
σηγείται την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογι−
ών στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του
συστήματος προμηθειών του παρόντος,
(ββ) υποστηρίζει ενεργά την Επιτροπή στο σχεδιασμό
και την παρακολούθηση υλοποίησης και εφαρμογής του
πληροφοριακού συστήματος των προμηθειών,
β) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης διε−
νεργεί τον προγραμματισμό και την εκτίμηση του κό−
στους των προμηθειών ως εξής:
(αα) Συγκεντρώνει τις ανάγκες προμηθειών των νομι−
κών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1.
(ββ) Καταρτίζει το Πρόγραμμα Προμηθειών για κάθε
νομικό πρόσωπο του άρθρου 9 παρ. 1. και τον προϋπο−
λογισμό κόστους αυτού.
*01001341806070012*

(γγ) Συγκεντρώνει τα απολογιστικά στοιχεία ανά μο−
νάδα αναφοράς των νομικών προσώπων του άρθρου
9 παράγραφος 1 συνολικά και ενός εκάστου φορέα
ξεχωριστά, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των ως
άνω νομικών προσώπων και της καλής εκπλήρωσης των
συμβατικών τους υποχρεώσεων, συντάσσει εκθέσεις
απολογισμού και αξιολόγησης του συστήματος προμη−
θειών και παρακολουθεί την απόδοση του συστήματος
προμηθειών.
γ) Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου:
(αα) εποπτεύει τη λειτουργία των φορέων υλοποίησης
των διαγωνιστικών διαδικασιών διενέργειας των προμη−
θειών και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών,
(ββ) παρακολουθεί/εποπτεύει τις διαγωνιστικές δια−
δικασίες και την υλοποίηση των συμβάσεων με τους
προμηθευτές προϊόντων/παρόχους υπηρεσιών και την
έγκαιρη εκπλήρωση του συνολικού προγράμματος προ−
μηθειών.
δ) Το Τμήμα Προδιαγραφών, Τιμών και Ποιότητας:
(αα) παρακολουθεί τη διαδικασία κατάρτισης των
προδιαγραφών των προμηθευόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών, καθώς και προσδιορισμού της πρότυπης
ποσότητας ανά προϊόν ή ανάγκης ανά υπηρεσία και
μονάδα αναφοράς, που καθορίζεται εκάστοτε από την
Επιτροπή,
(ββ) καθορίζει τις αποδεκτές τιμές προϊόντων, εξοπλι−
σμού και υπηρεσιών,
(γγ) καταρτίζει πρότυπα συμβάσεων, τευχών διακή−
ρυξης και προσδιορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει
να ακολουθούνται από τους φορείς υλοποίησης των
διαγωνιστικών διαδικασιών διενέργειας και εκτέλεσης
των συμβάσεων προμηθειών.
ε) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και
Εσόδων από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ασκεί τις αρ−
μοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγρα−
φος 1 εδάφιο ε΄ του παρόντος και ιδίως:
(αα) καταρτίζει αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών,
(ββ) καταρτίζει ταμειακό πρόγραμμα,
(γγ) συγκεντρώνει τις βεβαιωμένες απαιτήσεις των
νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 από
τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και εισπράττει τις
οφειλές των Ασφαλιστικών Οργανισμών,
(δδ) συγκεντρώνει τα τιμολόγια των προμηθευτών
από τους φορείς, τα ελέγχει και επαληθεύει την πα−
ραλαβή τους,
(εε) διαχειρίζεται και πραγματοποιεί την εξόφληση
των τιμολογίων των προμηθευτών,
(στστ) εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις
των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος
1 σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του
έτους,
(ζζ) εισηγείται στην Επιτροπή για δανεισμό σύμφωνα
με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ε΄ περίπτωση 5
του παρόντος και εκτελεί κάθε σχετική ενέργεια μέχρι
την αποπληρωμή των δανείων,
(ηη) συνάπτει, αφού αποστείλει για προσυμβατικό
έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε σύμβαση αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης του 1.000.000 ευρώ, τις συμβάσεις
προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του
άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4, και 5, για λογαριασμό
των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1
του παρόντος.
στ) Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης:
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(αα) συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραί−
τητα για τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης
της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδίου και τα διαβιβάζει στην Επιτροπή,
(ββ) είναι υπεύθυνο για τη μηχανογραφική υποστήριξη
της Επιτροπής.
3) Η Γραμματεία της Επιτροπής παρέχει:
α) νομική υποστήριξη για κάθε νομικό θέμα που ανα−
κύπτει στην Επιτροπή,
β) διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λει−
τουργία της Επιτροπής και των συνεδριάσεών της,
γ) ενημέρωση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
σε ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημοσιοποίηση του
έργου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες
και κατευθύνσεις του Προέδρου της Επιτροπής και τον
Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, που προβλέπεται στο
άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος.
Άρθρο 5
Προσωπικό
1) Για τη στελέχωση της Ε.Π.Υ. συνιστώνται στο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 24 θέ−
σεις μόνιμου προσωπικού και 16 θέσεις ειδικού επιστη−
μονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, στις κατηγορίες
και ειδικότητες που καθορίζονται στις παραγράφους 2
και 3 του παρόντος. Εντός της πρώτης τριετίας από τη
σύσταση της Ε.Π.Υ., το 1/3 τουλάχιστον εκ των θέσεων
του μόνιμου προσωπικού θα καλυφθεί με διορισμούς,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται μία θέση Διευ−
θυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου
Προμηθειών και έξι θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της
ως άνω Διευθύνσεως.
2) Μόνιμο προσωπικό
Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις
ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:
Α. Κατηγορία ΠΕ
(α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, θέσεις 3.
(β) Κλάδος ΠΕ Οικονομικού, θέσεις 3.
(γ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανι−
κών με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα, θέσεις 1.
(δ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Μηχα−
νικών με ειδίκευση στις Λειτουργίες Διαχείρισης Εφο−
διασμού, θέσεις 1.
Β. Κατηγορία ΤΕ
(α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού, θέσεις 5.
(β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1.
(γ) Κλάδος ΤΕ Λογιστικής, θέσεις 4.
Γ. Κατηγορία ΔΕ
(α) ΔΕ Διοικητικού, θέσεις 4.
Δ. Κατηγορία ΥΕ
(α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις 2.
Οι θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται σε ενιαίους
βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής:
(α) Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ από Δ΄ έως Α΄.
(β) Κατηγορία ΥΕ από Ε΄ έως Β΄.
Η κατανομή των θέσεων του μόνιμου προσωπικού
κατά οργανωτική μονάδα γίνεται με απόφαση της Επι−
τροπής.
3) Ειδικό επιστημονικό προσωπικό
Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό πρέπει να έχει
ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι
τομείς:
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Α. Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Β. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας − Λειτουργιών
Εφοδιαστικής Διαχείρισης.
Γ. Οργάνωσης και Διοίκησης φορέων του άρθρου 9
παράγραφος 1.
Δ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
Ε. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
ΣΤ. Νομικών θεμάτων προμηθειών.
Ζ. Διοίκησης − Διασφάλισης Ποιότητας.
Η. Ιατρικής Επιστήμης.
Θ. Οδοντιατρικής.
Ι. Φαρμακευτικής.
ΙΑ. Νοσηλευτικής.
ΙΒ. Διατροφολογίας/Τεχνολογίας Τροφίμων.
ΙΓ. Δημοσιογραφίας − Επικοινωνιολογίας.
4) Για την κάλυψη των οργανικών θέσεων μόνιμου
προσωπικού που συνιστώνται με το παρόν είναι δυνατή
η διενέργεια μετατάξεων υπαλλήλων του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ.. και λοιπών φορέ−
ων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με
απόφαση των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών,
μετά από πρόταση της Ε.Π.Υ. και με την επιφύλαξη της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Η απόσπαση διαρκεί τρία χρόνια και μπορεί να παρα−
ταθεί για μία ακόμη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης
θεωρείται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλ−
λήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια.
5) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καθώς
και έως ότου το προσωπικό της Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για
επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, η πλήρωση
των θέσεων του Διευθυντή και των Προϊσταμένων των
Τμημάτων θα γίνει ως ακολούθως:
Α) Η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο−
ντος και πρόταση της Ε.Π.Υ..
Β) Η πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων Τμη−
μάτων γίνεται είτε με τη διαδικασία πρόσληψης ειδικού
επιστημονικού προσωπικού είτε με τη διαδικασία της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ο Διευθυντής
και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων διορίζονται για τριετή
θητεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
Ο Διευθυντής λαμβάνει τις κάθε είδους αποδοχές,
προσαυξήσεις και λοιπές παροχές κατ’ ανώτατο όριο,
που προβλέπονται από το άρθρο 79 του ν. 2683/1999
για τις ΕΘ με βαθμό δεύτερο.
6) Η Επιτροπή δύναται, με αποφάσεις που εγκρίνονται
από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
να συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους επιστημο−
νικούς φορείς της Ελλάδας και της αλλοδαπής για την
υποστήριξη του έργου της, την απόκτηση της ανα−
γκαίας τεχνογνωσίας στα θέματα ιδίως οικονομικής
διαχείρισης και προδιαγραφών τιμών και ποιότητας
προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προ−
σωπικού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία
και εφαρμογή πληροφοριακών και άλλων συστημάτων
και διαδικασιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Άρθρο 6
1. α) Η διενέργεια των διαδικασιών δημοπράτησης για
τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών των φορέ−
ων του άρθρου 9 ανατίθενται: αα) για την προμήθεια
προϊόντων της παραγράφου 1 και υπηρεσιών της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος, στην Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής
Έρευνας και Τεχνολογίας» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) και ββ) για την
προμήθεια προϊόντων της παραγράφου 2 και την παρο−
χή υπηρεσιών της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου
10, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια
Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων» (Δ.ΕΠ.
Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.).
β) Η σύναψη των ως άνω συμβάσεων προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών ανήκει στην Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 εδάφιο ε΄ περίπτωση
ββ΄ του παρόντος.
2. Η δημιουργία και τήρηση Μητρώου Εγκεκριμένων
Προϊόντων και Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του
καθορισμού των αποδεκτών τιμών αυτών, όπως επίσης
Μητρώου Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Παρόχων
Υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη προδιαγραφών ανά
προϊόν και υπηρεσία και προτύπων ανάλωσης/ανάγκης
ανά μονάδα αναφοράς, ανατίθενται στην Ανώνυμη Εται−
ρεία με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών
Υλικών» (Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε.). Τα ως άνω Μητρώα και οι προ−
διαγραφές, καθώς και οι τροποποιήσεις τους εγκρίνο−
νται, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, με αποφάσεις
των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Η Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε., σε συνεργασία με την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
και τη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., υπό την εποπτεία της Επι−
τροπής, θεσπίζει σύστημα ελέγχου της ποιότητας των
πραγματοποιούμενων προμηθειών και των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
4. Οι εταιρείες Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και Ε.ΚΕ.
Β.ΥΛ. Α.Ε. συνεργάζονται, υπό την εποπτεία και καθο−
δήγηση της Επιτροπής, κατά τη σύνταξη των διακηρύ−
ξεων, τη διενέργεια και την ολοκλήρωση των διαδικα−
σιών δημοπράτησης και την εκτέλεση των συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η
συμμόρφωση προς το πρόγραμμα προμηθειών, όπως
αυτό καταρτίζεται από την Επιτροπή και τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, ιδίως τα προεδρικά διατάγματα
394/1996 και 60/2007, όπως αυτά ισχύουν, για τη σύναψη
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου.
5. Η παράδοση των προμηθειών και η παροχή των
υπηρεσιών και η παραλαβή/αποδοχή τους από τα νο−
μικά πρόσωπα του άρθρου 9 του παρόντος γίνονται,
αντίστοιχα, με μέριμνα και ευθύνη των προμηθευτών/
παρόχων υπηρεσιών και των ως άνω νομικών προσώπων
τμηματικά ή συνολικά, όπως ειδικότερα προβλέπεται
στις κατ’ ιδίαν συμβάσεις, απαγορευομένης της λει−
τουργίας κεντρικών αποθηκών στους Οργανισμούς που
προμηθεύονται τα προϊόντα, καθώς και της αποθήκευ−
σης προϊόντων που υπερβαίνουν την κάλυψη αναγκών
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η οποία ορίζεται
κατά περίπτωση στο Πρόγραμμα Προμηθειών.

6. Οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσης των
συμβάσεων που συνάπτει η Ε.Π.Υ. για λογαριασμό των
νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1, της
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των προ−
μηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών, ιδίως ως προς
τη συμμόρφωση αυτών στους χρόνους παράδοσης του
προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, τις συνθήκες με−
ταφοράς των προμηθευόμενων ειδών, την ποιότητα και
λοιπούς συμβατικούς όρους. Επίσης, παρακολουθούν
τη διαχείριση των παραλαμβανόμενων προμηθειών και
των εκτελούμενων υπηρεσιών από τους φορείς, υπέρ
των οποίων διενεργήθηκαν οι προμήθειες και παρέχο−
νται οι υπηρεσίες, και αναφέρουν άμεσα, με έγγραφό
τους προς την Ε.Π.Υ., κάθε παρέκκλιση από τη νόμιμη
διαδικασία και κάθε πρόβλημα που ανακύπτει ως προς
τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.
7. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη
απόφασή της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να αναθέσει, κατ’
εξαίρεση σε φορέα του άρθρου 9, την ευθύνη διεξαγω−
γής διαγωνισμού για την πραγματοποίηση προμήθειας
του φορέα αυτού ιδίως για υλικά καθαριότητας, ιατρι−
κά αέρια, καύσιμα, τρόφιμα – ποτά, έντυπα – γραφική
ύλη και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας. Με την
απόφασή της η Ε.Π.Υ. καθορίζει το αντικείμενο της προ−
μήθειας και τις προδιαγραφές του, τους όρους και την
επιτροπή διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού. Στα
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δημιουργείται ειδικός κωδικός
στον οποίο παρακρατείται, για την αντιμετώπιση των
άμεσων λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου, το δύο
τοις χιλίοις (2‰) επί του συνόλου των προμηθειών που
πραγματοποιεί το νοσοκομείο.
Άρθρο 7
Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος,
οι φορείς του προηγούμενου άρθρου προσαρμόζουν, με
τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη
νομοθεσία κατά περίπτωση, το καταστατικό και τον
οργανισμό τους, στον οποίο μπορεί να προβλεφθεί η
σύσταση νέων υπηρεσιών και θέσεων για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον πα−
ρόντα νόμο.
Άρθρο 8
1. Η κάλυψη των αναγκαίων θέσεων που θα δημιουρ−
γηθούν στις εταιρείες Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και
Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ. Α.Ε. διενεργείται: α) με προσλήψεις, με τη
διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄)
και της κ.υ.α. 31803/2006 (ΦΕΚ 1208 Β΄), β) με αποσπά−
σεις και μετατάξεις προσωπικού από τον δημόσιο και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προς τις εταιρείες αυτές,
γ) με προσλήψεις ειδικών επιστημόνων, με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου.
2. Οι αποσπάσεις, οι μετατάξεις και η έγκριση προ−
σλήψεων ειδικών επιστημόνων διενεργούνται με κοι−
νές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων
Υπουργών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 9
1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι
προμήθειες και οι υπηρεσίες, όπως ειδικότερα ορίζο−
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νται στο επόμενο άρθρο για την κάλυψη των αναγκών
όλων των δημόσιων νομικών προσώπων και υπηρεσιών,
που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περί−
πτωση αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του παρόντος
δύναται να επεκτείνεται και στις συμβάσεις προμηθειών/
παροχής υπηρεσιών άλλων φορέων, εκτός των αναφε−
ρόμενων στην παράγραφο 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρό−
νος έναρξης της εφαρμογής των διατάξεων του παρό−
ντος νόμου, στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1
για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του
επόμενου άρθρου.
Άρθρο 10
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
1. Στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος νόμου
υπάγονται τα πάσης φύσεως προϊόντα, που ανήκουν
στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα
(β) Μη ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα
(γ) Οδοντιατρικά προϊόντα
(δ) «In Vitro» διαγνωστικά προϊόντα
(ε) Αναισθησιολογικά και αναπνευστικά προϊόντα
(στ) Οφθαλμολογικά προϊόντα και προϊόντα οπτικής
(ζ) Προϊόντα μίας χρήσεως
(η) Υλικά καθαριότητας
(θ) Ιατρικά αέρια
(ι) Καύσιμα
(ια) Τρόφιμα − Ποτά
(ιβ) Έντυπα − Γραφική ύλη
(ιγ) Ναρκωτικά, εμβόλια και συναφή φαρμακευτικά
σκευάσματα που διανέμονται από τις Διευθύνσεις της
Υγιεινής των Νομαρχιών ή τους Ασφαλιστικούς Οργα−
νισμούς ή τα νοσοκομεία
(ιδ) Αντιδραστήρες αιμοδοσίας κάθε μορφής και δια−
δικασίας ελέγχου του αίματος
(ιε) Ξενοδοχειακός εξοπλισμός
(ιζ) Ιματισμός.
2. Στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος νόμου
υπάγονται τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες:
(α) Ηλεκτρομηχανικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(β) Εξοπλισμός εγκαταστάσεων
(γ) Επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία
(δ) Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες
(ε) Προϊόντα διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινο−
βολίας
(στ) Μεταφορικά μέσα
(ζ) Πληροφοριακά συστήματα
(η) Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
(θ) Μηχανολογικός εξοπλισμός.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να: α)
υπαχθούν στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος
νόμου τα πάσης φύσεως φάρμακα που έχουν λάβει
άδεια κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά, ανάλογα με
τις εφοδιαστικές ανάγκες της αγοράς, β) καθορίζονται
οι κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται, ανάλογα με
τις ανάγκες επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς, στο
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πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και ο χρόνος
υπαγωγής τους, από την έναρξη του οποίου καταργείται
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου.
4. Στις συμβάσεις υπηρεσιών του παρόντος νόμου υπά−
γονται οι υπηρεσίες που ανήκουν στις κατηγορίες:
(α) Εστίασης
(β) Καθαριότητας
(γ) Ασφάλειας − Φύλαξης
(δ) Συντήρησης
(ε) Μίσθωσης Ακινήτων
(στ) Αξιοποίησης ακινήτων
(ζ) Πληροφορικής.
5. Στις συμβάσεις υπηρεσιών του παρόντος νόμου υπά−
γονται οι υπηρεσίες που ανήκουν στις κατηγορίες:
(α) Πλύσης − καθαρισμού − σιδερώματος ιματισμού
(β) Αποκομιδής μολυσματικών αποβλήτων
(γ) Λογιστικής υποστήριξης
(δ) Εξειδικευμένων μεταφορών (π.χ. αίματος − παρα−
γώγων αίματος − μοσχευμάτων κ.λπ.).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν
το χώρο της υγείας, μη ρητά περιλαμβανόμενα στις
παραπάνω κατηγορίες, μπορεί να υπάγονται στις δια−
τάξεις του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Μέχρι την, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παράγραφος 3 και
13 παράγραφοι 1 και 2, πλήρη εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος, οι διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης
των συμβάσεων του άρθρου 10 διέπονται από την κεί−
μενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη αντίθετων ρυθμίσεων
του παρόντος.
Άρθρο 12
1. Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ευθύνη: (αα) των
Διοικητών των Δ.Υ.ΠΕ. και των φορέων του άρθρου 9
παράγραφος 1, ως προς τις συμβάσεις προμηθειών και
υπηρεσιών των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου
10 και (ββ) του Προέδρου του Ε.Ο.Φ. (Εθνικού Οργα−
νισμού Φαρμάκων), σε συνεργασία με τους εποπτευ−
όμενους από τον Οργανισμό αυτόν, φορείς ως προς
τις συμβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 θα
διενεργηθεί απογραφή: α) όλων των προκηρυχθέντων
κάθε μορφής διαγωνισμών προμήθειας και παροχής
υπηρεσίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, με προσδιορισμό
του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσής τους και του
φορέα υλοποίησης αυτών, β) όλων των υπογεγραμμέ−
νων συμβάσεων προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, το
αντικείμενο των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς
επίσης και του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσης του
μη εκτελεσθέντος τμήματός τους, γ) των αποθεμάτων
προμηθειών που βρίσκονται στη διάθεση κάθε φορέα,
με καθορισμό του προβλεπόμενου χρόνου εξάντλη−
σής τους, δ) των βεβαιωμένων απαιτήσεων από τους
Ασφαλιστικούς Φορείς και ε) κάθε άλλου στοιχείου που
θα κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας. Η έκθεση απογραφής υποβάλλεται στην Επι−
τροπή Προμηθειών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος την
υποβάλλει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
εγκρίνονται οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται από
τους Διοικητές των Δ.Υ.ΠΕ. και των νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ., με εξειδικευμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών
ή άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να υποστηριχθούν
στην εκτέλεση του έργου της προηγούμενης παρα−
γράφου.
3. Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., δυναμικότητας 500
και άνω κλινών, συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή της
κατηγορίας ΕΘ του άρθρου 79 του ν. 2683/1999, όπως
αυτός ισχύει, με βαθμό 2ο. Ο Υποδιοικητής διορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας, με διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Ο
Υποδιοικητής είναι αρμόδιος για την οικονομική δια−
χείριση του προγράμματος προμηθειών του νοσοκο−
μείου, την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προ−
γράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Ε.Π.Υ. και τη
σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή ετήσιας έκθεσης
των πεπραγμένων, συνεργάζεται δε με την Επιτροπή
και τους φορείς του άρθρου 6 για την εφαρμογή του
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Άρθρο 13
1. Η πλήρης εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 9 πα−
ράγραφος 3, των διατάξεων του παρόντος, ως προς τις
διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών και σύναψης
των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, μετά την πάροδο της οποίας ισχύουν αυτοδικαίως,
απαγορευομένης της διενέργειας οποιουδήποτε δια−
γωνισμού και της σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης
προμήθειας ή υπηρεσίας του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2,
4, 5 και 6 από οποιονδήποτε άλλον φορέα και με οποια−
δήποτε άλλη διαδικασία πέραν αυτής που θεσπίζεται με
τον παρόντα νόμο. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύ−
ναται να παραταθεί έως και δώδεκα μήνες η προθεσμία
για την πλήρη εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2. Η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6
παράγραφος 2 ως προς τα Μητρώα θα ολοκληρωθεί
εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την
πάροδο της οποίας ισχύουν αυτοδικαίως, απαγορευο−
μένης της δημιουργίας και τήρησης Μητρώων Προϊό−
ντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και της σύνταξης
προδιαγραφών από άλλον φορέα πλην του Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ..
Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι την πλήρη εφαρμογή
του παρόντος νόμου.
3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι
την πλήρη εφαρμογή του σύμφωνα με τα άρθρα 9 πα−
ράγραφος 3 και 13 παράγραφοι 1 και 2, κατά τη διάρκεια
της μεταβατικής περιόδου:
(α) Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγκριση της
Επιτροπής, η σύναψη ή η παράταση/επέκταση συμβά−
σεων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 περ. 22 και 23, 7
παρ. 8 περ. 17 και 18 και 15 παρ. 3 περ. 15 και 16 και παρ.
7 περ. 8 και 9 του ν. 3329/2005, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο τρίτο του ν. 3527/2007, από τα νομικά
πρόσωπα του άρθρου 9 παράγραφος 1, οποιασδήποτε

προμήθειας ή υπηρεσίας των παραγράφων 1, 2, 4 και
5 του άρθρου 10, ανεξαρτήτως του κατεπείγοντος χα−
ρακτήρα αυτής.
(β) Η εξασφάλιση της επάρκειας των προμηθειών,
οποιασδήποτε κατηγορίας, ανήκει στην αποκλειστική
ευθύνη των Διοικήσεων των Δ.Υ.ΠΕ. και των Διοικήσεων
των φορέων που εποπτεύονται από κάθε Δ.Υ.ΠΕ..
(γ) Οπουδήποτε στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπε−
ται η υποβολή των προγραμμάτων προμηθειών από τις
Διοικήσεις των Δ.Υ.ΠΕ. στα Υπουργεία Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, περιλαμβάνεται
εφεξής και η Επιτροπή.
4. Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, η Δι−
εύθυνση (ΔΥ6) Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι
αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τις προμήθειες των
Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.
5. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2
και 3 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται, πέραν των
πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών που
προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις, και την επι−
βολή, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προστίμου:
α) μέχρι του διπλάσιου της αξίας των προϊόντων σε
περίπτωση παράνομης προμήθειας ή υπηρεσίας και
β) μέχρι 2.000,00 ευρώ για κάθε άλλη παρατυπία, στο
αρμόδιο για τον Προγραμματισμό Προμηθειών όργα−
νο του φορέα στον οποίο διενεργήθηκε η παράνομη
προμήθεια ή διαπιστώθηκε η παρατυπία. Τα εν λόγω
πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως
αυτός ισχύει. Το πρόστιμο για τη διενέργεια παράνομων
προμηθειών επιβάλλεται και κατά των προμηθευτών που
συνέπραξαν σε αυτές.
Άρθρο 14
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.
2. Από την έκδοση των αποφάσεων των Υπουργών
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του
άρθρου 9 παράγραφος 3, διαφορετικά από την πάροδο
της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
13, καταργείται κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική
διάταξη νόμου και ρυθμίζεται και κάθε άλλο διαδικα−
στικό ζήτημα εφαρμογής του νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
Μετά το άρθρο 12 του ν.δ. 96/1973 προστίθεται άρθρο
12Α, το οποίο έχει ως ακολούθως:
«Άρθρο 12Α
1. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων
ανθρώπινης χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα
εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της
αγοράς με τα εν λόγω φάρμακα ώστε να καλύπτονται
οι ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα.
2. Μετά την κάλυψη των αναγκών που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο, οι κάτοχοι άδειας χον−
δρικής πώλησης φαρμάκων δύνανται να εξάγουν φάρ−
μακα ανθρώπινης χρήσης μόνο εφόσον προμηθεύτηκαν
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τα εξαγόμενα φάρμακα απευθείας από φαρμακευτικές
επιχειρήσεις. Οι ταινίες γνησιότητας των εξαγόμενων
φαρμάκων ακυρώνονται δια διαγραφής με ανεξίτηλο
μελάνι και ο ειδικός αριθμός έγκρισής τους καταχωρεί−
ται σε κατάσταση που αποστέλλεται στον Ε.Ο.Φ. όπου
και φυλάσσεται επί διετία. Για την παρακολούθηση της
επάρκειας της αγοράς σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης,
τα σχετικά παραστατικά προμήθειας των εν λόγω φαρ−
μάκων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, φυλάσσονται υποχρε−
ωτικά επί διετίας και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα
για έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.
3. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων
που πραγματοποιούν εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης πωλούν απευθείας και μόνο σε πρόσωπα
που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, κατά το δίκαιο
του Κράτους Μέλους προορισμού. Τα φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα που εξάγονται πρέπει να έχουν λάβει
άδεια κυκλοφορίας στο Κράτος προορισμού από τον
εισαγωγέα τους και παράλληλα, φάρμακα που εξάγο−
νται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να
έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και να εξάγονται από
τους παραγωγούς τους.
4. Για τη διασφάλιση της γνησιότητας των εξαγόμε−
νων φαρμάκων, οι φαρμακαποθήκες που πραγματοποι−
ούν εξαγωγές δεν διαμεσολαβούν για εξαγωγές άλλων
φαρμακαποθηκών.»
Άρθρο 16
1. Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο με την επωνυμία
«Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας» συνιστώ−
νται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, ως εξής:
α) ένδεκα (11) θέσεις του κλάδου ΔΕ, αδελφών νο−
σοκόμων,
β) μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ, τεχνικού, θερμαστών.
Στις συνιστώμενες θέσεις προσλαμβάνονται, αυτοδι−
καίως, εκδιδόμενης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του
αρμόδιου οργάνου του ανωτέρω Νοσοκομείου, εφόσον
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν υπηρετούν
σε δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, ως υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όσοι είχαν προ−
σληφθεί σε αντίστοιχες με τις συνιστώμενες θέσεις και
ειδικότητες και, ακολούθως, απολυθεί με την υπ’ αριθμ.
788/13.11.1995 απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νομαρχι−
ακού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 3989/24.11.1995 απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Καρδίτσας.
2. Επίσης, στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων συνιστώνται δεκατρείς (13) προ−
σωποπαγείς θέσεις, ως εξής:
α) έξι (6) θέσεις του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
β) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
γ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογι−
στικού
δ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Δ/νση Νοσοκομείων
και
ε) μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Χειριστών − Εμφανι−
στών.
Κατά τα άλλα, ως προς τη διαδικασία και τον τρόπο
πρόσληψης των υπαλλήλων, που απελύθησαν από το
Νοσοκομείο Ιωαννίνων το 1996, ισχύουν όσα διαλαμβά−
νονται στην παραπάνω παράγραφο του ίδιου άρθρου 16
του παρόντος νόμου, αναφορικά με τις ίδιες προσλήψεις
στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας.
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3. Όσοι προσλαμβάνονται κατά τις προηγούμενες πα−
ραγράφους δεν έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για λήψη
αποδοχών ή αποζημίωσης εξαιτίας της απόλυσής τους,
για όλο το χρόνο αυτής. Ο χρόνος που διανύθηκε από
την απόλυση των προσλαμβανομένων μέχρι την πρό−
σληψή τους, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσί−
ας για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους και
μπορεί να ασφαλισθεί στους οικείους ασφαλιστικούς
φορείς, εφόσον δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε
οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, μετά από αί−
τηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται εντός έξι
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο 17
Η διάταξη της παραγράφου 6 του τρίτου άρθρου του
κεφαλαίου Β΄ του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Κύρωση
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις» τροποποιείται ως ακολούθως:
«6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.
3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Πρόεδροι, οι Διοικητές και Υποδιοικητές των
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. και των νομικών προσώπων που εποπτεύ−
ονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, εφόσον είναι μόνιμοι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μετά τη
λήξη ή διακοπή της θητείας τους, επανέρχονται στον
οργανισμό που υπηρετούσαν και στη θέση που κατείχαν
ως ιατροί. Ο χρόνος της θητείας τους ως Διοικητών,
Υποδιοικητών ή Προέδρων θεωρείται διανυθείς στην
οργανική τους θέση και συνεκτιμάται, εφόσον διήρκησε
ένα τουλάχιστον έτος, ως προσόν για την υπηρεσιακή
τους εξέλιξη. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ
από 1.6.2006.».»
Άρθρο 18
Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 65
του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) τροποποιούνται ως εξής:
« β΄. Για την κατάληψη θέσης επιμελητή Α΄, απαιτείται
η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια
και ηλικία μέχρι πενήντα πέντε (55) ετών.
γ) Για την κατάληψη θέσης διευθυντή, απαιτείται η
άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια
και ηλικία μέχρι 60 ετών.»
Άρθρο 19
Νομάρχες, Βοηθοί Νομάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδή−
μαρχοι, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και Βιοχημικοί,
Χημικοί και Βιολόγοι, οι οποίοι υπηρετούν στα Νοσοκο−
μεία του Ε.Σ.Υ. ή στα Κέντρα Υγείας και τελούν σε ειδική
άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων και του Κώδικα Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται, μετά από αίτησή τους, να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσο−
κομείου ή του Κέντρου Υγείας, στο οποίο υπηρετούν,
και να λαμβάνουν τη νόμιμη αποζημίωση. Εφημερίες
που πραγματοποιήθηκαν από τα παραπάνω πρόσωπα
σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας μέχρι τη δημοσίευση
αυτού του νόμου θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 20
1. Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφορά
προσωπικού, που υπηρετεί σε εποπτευόμενα από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ΔΕΚΟ, σε νομικά πρό−
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σωπα δημοσίου δικαίου του ίδιου Υπουργείου, ύστερα
από τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των Διοικητικών
Συμβουλίων των αντίστοιχων Ν.Π.Ι.Δ., ΔΕΚΟ και Ν.Π.Δ.Δ..
Επιτρέπεται επίσης η μετάταξη ή η μεταφορά του ανω−
τέρω προσωπικού, καθώς και προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι υπάλληλοι δε−
σμεύουν υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις μόνιμων
υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης και των Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία μετατάσσονται ή
μεταφέρονται. Ελλείψει κενών οργανικών θέσεων, το
μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο προσωπικό τοποθε−
τείται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με
την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς και καταργούνται
με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προ−
σωπικού αυτού από την Υπηρεσία. Το προσωπικό που
μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά
του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα
από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής
υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική
του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατη−
ρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με
οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους
εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της
νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει
κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα έτος από
τη δημοσίευση του παρόντος.
2.α Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2716/1999
(ΦΕΚ 96 Α΄), προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) δύνανται να συ−
νάπτουν, μετά την απόκτηση της άδειας ίδρυσης, συμ−
βάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς, με τις οποίες με−
ταξύ άλλων ρυθμίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και η διαδικασία για την καταβολή των νοσηλίων από
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στις Μ.Ψ.Υ.. Οι προ−
ϋποθέσεις και η διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων
μεταξύ των Μ.Ψ.Υ. και των ασφαλιστικών οργανισμών,
καθορίζονται στις άδειες ίδρυσης των Μ.Ψ.Υ..»
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 2716/1999
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ανήκουν σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής
Υγείας δικαιούνται του ειδικού νοσηλίου της παραγρά−
φου 1 του παρόντος και των πόρων της παραγράφου α΄
του άρθρου 28 του ν. 2519/1997 για την καταβολή των
αμοιβών και των εξόδων του προσωπικού τους και των
συνεργατών τους για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα
με ψυχικές διαταραχές.»
Άρθρο 21
Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.
1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001
(ΦΕΚ 37 Α΄) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:
«Η θητεία των εισηγητών παρατείνεται αυτοδικαίως
και μετά την πάροδο της διετίας μέχρι της ολοκλή−
ρωσης της εκκρεμούς διαδικασίας κρίσης, εφόσον η
εισήγηση έχει υποβληθεί στη Γραμματεία του Συμβου−
λίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση. Σε αυτή την
περίπτωση η διαδικασία ολοκληρώνεται από το Πε−

ριφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης υπό
τη νέα σύνθεσή του. Η παράταση αυτή δεν εμποδίζει
την ανάδειξη των νέων εισηγητών και συμβουλίων και
ισχύει μόνο για τις εκκρεμείς κρίσεις έως ότου εκδοθεί
η οριστική απόφαση.»
Στην παράγραφο 11 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001
(ΦΕΚ 37 Α΄) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:
«Η θητεία των εισηγητών παρατείνεται αυτοδικαίως
και μετά την πάροδο της διετίας μέχρι της ολοκλή−
ρωσης της εκκρεμούς διαδικασίας κρίσης, εφόσον η
εισήγηση έχει υποβληθεί στη Γραμματεία του Συμβου−
λίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση. Σε αυτή την
περίπτωση η διαδικασία ολοκληρώνεται από το Πε−
ριφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης υπό
τη νέα σύνθεσή του. Η παράταση αυτή δεν εμποδίζει
την ανάδειξη των νέων εισηγητών και συμβουλίων και
ισχύει μόνο για τις εκκρεμείς κρίσεις έως ότου εκδοθεί
η οριστική απόφαση.»
2.Α. Στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τη−
ρεί η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας κατά
ειδικότητα, εγγράφονται με αίτησή τους ιατροί που
απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία πε−
νταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Β. Οι επικουρικοί ιατροί διορίζονται υποχρεωτικώς
για θητεία μέχρι ενός έτους και μόνο για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών νοσοκομείων εκτός των Νομών
Θεσσαλονίκης και Αττικής (πλην Κυθήρων). Μόνο μετά
την ολοκλήρωση της ετήσιας αυτής υπηρεσίας στην πε−
ριφέρεια, είναι δυνατή η ανανέωση του διορισμού τους
σε νοσοκομεία των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών σε υγει−
ονομικές μονάδες των Νομών Αττικής (πλην Κυθήρων)
και Θεσσαλονίκης δεν υπολογίζεται ως χρόνος προϋ−
πηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., όταν κρίνονται για την κατάληψη
θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ..
Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης επιτρέπεται η απόσπαση επικουρικού
ιατρού για διάστημα μέχρι 6 μηνών για την κάλυψη
αναγκών της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε υγειονομική
μονάδα της χώρας. Επικουρικός ιατρός, που παραιτείται
από τη θέση του μετά την έκδοση της απόφασης από−
σπασής του, διαγράφεται αυτοδικαίως από τον κατάλο−
γο των επικουρικών ιατρών. Η επανεγγραφή του στον
κατάλογο επιτρέπεται μετά την παρέλευση διετίας από
την ημερομηνία της υποβολής της παραίτησής του.
Δ. Ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση Ε.Σ.Υ. ή
ιατρός του Ε.Σ.Υ. που παραιτείται από τη θέση του για
οποιαδήποτε αιτία, απαγορεύεται να διορισθεί σε θέση
επικουρικού ιατρού. Ομοίως, επικουρικός ιατρός παραι−
τούμενος από τη θέση του δεν δύναται να υποβάλει νέα
αίτηση διορισμού ως επικουρικός πριν παρέλθει διετία
από της παραίτησής του.
3.Α. Η κατά το άρθρο 1 του α.ν. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α΄)
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ορίζεται εννεάμηνη
για τους υπόχρεους ιατρούς, που διορίζονται μετά τη
δημοσίευση του παρόντος. Οι υπόχρεοι ιατροί υπηρε−
τούν υποχρεωτικώς το πρώτο τρίμηνο από αυτό το
χρονικό διάστημα διαδοχικά, με ισόχρονη τοποθέτησή
τους, στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσο−
κομείου, στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο ή
Κέντρο Υγείας, όπου έχουν τοποθετηθεί. Το υπολειπό−
μενο εξάμηνο ο υπόχρεος υπηρετεί στο περιφερειακό
Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχει τοποθετηθεί. Κατά
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την περίοδο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου
ο ιατρός δικαιούται κανονικής άδειας δεκαπέντε (15)
ημερών.
Β. Ο χρόνος υπηρεσίας του ιατρού στο τμήμα του πα−
θολογικού και χειρουργικού τομέα συνυπολογίζεται για
την απόκτηση της ειδικότητας που αυτός επιθυμεί να
αποκτήσει, εφόσον το τμήμα αυτό είναι αναγνωρισμένο
προς τούτο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχε−
τικές διατάξεις. Ομοίως συνυπολογίζεται για τη λήψη
της ειδικότητας το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο
ο ιατρός, ενώ εκπληρώνει την υποχρέωση υπηρεσίας
υπαίθρου, αποσπάται σε τμήμα νοσοκομείου, εφόσον το
τμήμα είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Γ. Στους εκπληρώσαντες την υποχρέωση υπηρεσίας
υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ει−
δικότητας παθολογίας ή χειρουργικής, κατ’ επιλογήν
των ιδίων.
Δ. Η εννεάμηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, σύμ−
φωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, δύναται να
μειώνεται ή να αυξάνεται, με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά κατηγορίες
υπόχρεων ή υγειονομικών υπηρεσιών. Η αύξηση του
χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει
συνολικά τα δύο έτη.
4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
ν.1609/1986 (ΦΕΚ 86 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 6 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236
Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας
μπορούν κατόπιν σχετικής αίτησής τους, που εγκρίνεται
από τον Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου νοσοκομείου,
να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασής
τους με το νοσοκομείο με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που
θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου. Η
παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι
(6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και
λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και
την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο
ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας. Με από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παρα−
γράφου. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται
η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5Α του άρθρου 2 του
ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄).»
5.Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.ΣΥ.Υ.), συνιστώνται, μετονομά−
ζονται, διαχωρίζονται ή ενοποιούνται ιατρικές ειδικό−
τητες, καθορίζεται η άσκηση για καθεμία από αυτές
κατά χρόνο και περιεχόμενο άσκησης και ορίζονται οι
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προϋποθέσεις τοποθέτησης των ιατρών προς απόκτηση
ειδικότητας.
Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
ΚΕ.ΣΥ.Υ., καθορίζεται η ονομασία, το περιεχόμενο και οι
προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης
από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας, η
άσκηση για καθεμία εξειδίκευση από αυτές κατά χρόνο
και περιεχόμενο άσκησης και ορίζονται οι προϋποθέσεις
τοποθέτησης των ιατρών προς εξειδίκευση.
6. Η ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στις Διευθύν−
σεις των Παραρτημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), μέχρι της πλήρωσης της σχετικής
θέσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.Κ.Α.Β..
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πτυχιούχοι υποψήφιοι που εγγράφονται στους κα−
ταλόγους αυτούς δεν μπορούν να παραμείνουν στους
καταλόγους περισσότερο από πέντε έτη.»
Άρθρο 22
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά από εξήντα
ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί
μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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