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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ΟνΙο-19 καιτην

προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Άρθρο Ι

Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδη μίας του κορωνοΙού

ςΟνΙο-19

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς την πρόσληψη

επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται έως

την 31η.3.2022.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς

τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοΙού ςονιο-ι9,
παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

3. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού

περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς

την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε

οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και την αποζημίωση εθελοντικού

ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον

ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται έως την

31η.3.2022.

4. Η ισχύς της παρ. Ι του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς την απασχόληση

συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων

αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

5. Η ισχύς του άρθρου εξηκοοτού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ωςπροςτη δυνατότητα

διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19 (ΓρΊςί ή Ρα)

για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοψορίας εντός και εκτός Ελλάδος και από τους ιδιώτες

ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τους νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τους ΟΤΑ α’

βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να

προσλαμβάνουν, καθώς και από τους ιδιώτες ψαρμακοποιούς υπό τον όρο της ορθής χρήσης

του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της κατάλληλης ενημέρωσης του ψυσικού προσώπου

ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Άρθρο 2

Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης ψροντίδας και

εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο — Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 86 του ν. 4745/2020

Στο άρθρο 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί διάθεσης εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών

νοσηλείας, κλινών αυξημένης ψροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο, προστίθεται

παρ. 3 ως εξής:

Ι



«3. Στις ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν χειρουργικές αίθουσες και χειρουργικές κλίνες, κατ’

εψαρμογή της παρ. 2 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διάθεση σύμψωνα με την

έγγραψη Πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή της παράτασης αυτής,

οι ιατροί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι που ανήκουν στη δύναμη του Χειρουργικού Τομέα

του δημοσίου νοσοκομείου της οικείας Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.Πε.), στη χωρική

αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η ιδιωτική κλινική, δύνανται να πραγματοποιούν

χειρουργικές πράξεις σε ασθενείς που διακομίσθηκαν στην ιδιωτική κλινική, από την

εψημερία του δημοσίου νοσοκομείου. Οι ιατροί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, που

πραγματοποιούν χειρουργικές πράξεις στην ιδιωτική κλινική κατ’ εψαρμογή της παρούσας

καθορίζονται από τον Διευθυντή της οικείας κλινικής σε συνεργασία με τον Διευθυντή της

Ιατρικής Υπηρεσίας του δημοσίου νοσοκομείου και εγκρίνονται από τον Διοικητή της οικείας

Υ.Πε., λαμβάνοντας υπόψη τη μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της κλινικής, στην

οποία υπηρετούν. Για την ευθύνη των ιατρών που πραγματοποιούν χειρουργικές πράξεις

κατ’ εψαρμογή της παρούσας ισχύουν τα άρθρα 38 του ν. 3528/2007 (Α’26), Ι του ν.

3754/2009 (Α’ 43), 14 του π.δ. 410/1988 (Α’191), καθώς και κάθε άλλη διάταξη σχετική με

την ευθύνη ιατρών που υπηρετούν σε δημόσιο νοσοκομείο. Για τις υπηρεσίες που παρέχουν

στην ιδιωτική κλινική οι ως άνω ιατροί του δημόσιου νοσοκομείου δεν λαμβάνουν ούτε

αξιώνουν επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση, πλέον των τακτικών αποδοχών τους και της

αποζημίωσης γιατην εψημεριακή τους απασχόληση.».

Άρθρο 3

Ευθύνη ιατρών

Η αμέλεια του ιατρικού η νοσηλευτικού προσωπικού κατά την περίθαλψη νοσηλευόμενων

ασθενών πασχόντων από τον κορωνοΙό ςΟνΙο-19 περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε

πράξεις και παραλείψεις που προδήλως αντιτίθενται στους γενικούς κανόνες της ιατρικής

επιστήμης ή στο ιατρικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση περιστατικών ονΙο-ι9 ή στα

υγειονομικού χαρακτήρα μέτρα που εψαρμόζονται στην Ελληνική Επικράτεια για την

αντιμετώπιση της πανδημίας ςΟνΙΒ-19,

Άρθρο 4

Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας -

Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 1026/1980

Στο άρθρο 38 του ν. 1026/1980 (Α’ 48), περί της σύνθεσης της Γενικής Συνέλευσης της

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η

υψιστάμενη παράγραψος αριθμείται ως παρ. 1, β) τροποποιείται η υποπερ. γ) της περ. γ) για

την εκπροσώπηση των οδοντιατρικών συλλόγων με εκατόν ένα (101) μέλη και άνω, δ)

διαγράψεται η υποπερ. δ) της περ. γ) Περί της εκπροσώπησης των οδοντιατρικών συλλόγων

με διακόσια ένα (201) μέλη και άνω, δ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 38 διαμορψώνεται

ως εξής:

«Αρθρον 38

Σύνθεση

Ι. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο. αποτελείται:



α) από τους προέδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας ή τους νόμιμους

αναπληρωτές τους,

β) από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και

γ) από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Οδοντιατρικών

Συλλόγων, με βάση τον αριθμό των μελών καθενός κατά την ακόλουθη αναλογία:

α) Σύλλογοι αριθμούντες έως 30 μέλη ουδένα εκπρόσωπο εκλέγουν.

β) Σύλλογοι αριθμούντες από 3 1-100 μέλη εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο.

γ) Σύλλογοι αριθμούντες 101 μέλη και άνω εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο ανά εκατό (100)

μέλη.

2. Για την κατανομή της παρ. Ι λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των οικονομικά ενήμερων

μελών κάθε Οδοντιατρικού Συλλόγου την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους των

αρχαιρεσιών, όπως προκύπτει από τον σχετικό κατάλογο των οικονομικά ενήμερων μελών

τους που υποχρεούνται να αποοτέλλουν οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι προς την Ε.Ο.Ο. έως τη

ΙΟη Ιανουαρίου του έτους των αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ο. σε ειδική

συνεδρίασή του το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του έτους των αρχαιρεσιών κατανέμει

τον αριθμό των εκπροσώπων κάθε Οδοντιατρικού Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση σύμψωνα

με το κριτήριο της παρ. Ι και τον ενημερώνει σχετικά.».

Άρθρο 5

Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών

Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας στην

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών

Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και η θητεία των

εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική

Ομοσπονδία παρατείνονται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022, εψόσον στο μεταξύ δεν

διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.

Άρθρο ό

Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τη

συμμετοχή στη ψαρμακευτική δαπάνη -

Τροποποίηση της παρ. Ι άρθρου δεύτερου ν. 4655/202θ

Η παρ. Ι του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α’ 16) τροποποιείται ως προς την

καταληκτική ημερομηνία εψαρμογής του αντισταθμιστικού μέτρου της πλήρους απαλλαγής

των δικαιούχων από τη συμμετοχή στη ψαρμακευτική δαπάνη, και διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Σε όσους, κατ’ εψαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), στερήθηκαν σταδιακά

την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019,

εψαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι τις

31.12.2022, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη ψαρμακευτική δαπάνη.».

Άρθρο 7

Εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις ΔΥΠΕ και στη Κεντρική

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
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1. Το άρθρο 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της υπερωριακής απασχόλησης του

προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), εψαρμόζεται από την

Ιη.1.2022 και για ένα τρίμηνο και για την εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού

ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιψερειών και στην Κεντρική

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, εξαιρουμένων των υπαλλήλων που υπηρετούν στη

Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας της Γενικής

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας

του Υπουργείου Υγείας.

2. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία για τους υπαλλήλους της παρ. Ι δεν μπορεί να

υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.

3. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση

της υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.1.2017 απόψασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’

17), περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή,

νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, με μόνο παραοτατικό τη βεβαίωση

υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων, που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα

παρουσίας υπαλλήλων.

Άρθρο 8

Καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος - Κάλυψη ασψαλιστικών εισψορών για

δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ειδικά γιατο έτος 2021, δικαιούνται να

λάβουν το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79) εργαζόμενοι που

ήσαν δικαιούχοι και έλαβαν το βοήθημα του έτους 2019 ή 2020 κατά το χρονικό διάστημα

μεταξύ ΙΟ Σεπτεμβρίου 2021 και 30 Νοεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως του κλάδου των ημερών

ασψάλισής τους κατά το έτος 2020 και της ιδιότητάς τους κατά τον χρόνο της αίτησής τους,

τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ν. 1836/1989, και έλαβαν την

αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν

υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης, εψόσον υπάγονται σε μία από τις κάτωθι

κατηγορίες:

α) εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική

πλατψόρμα: Γπ στο Πληροψοριακό Σύστημα (ΠΣ)

ΕΡΓΑΝΗ για τους οποίους, είτε δεν έχει υποβληθεί η σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

(ΑΠΔ) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι τη δημοσίευση του

παρόντος, είτε έχει υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ και έχουν υπαχθεί σε κλάδο ασψάλισης που

δεν τους καθιστά δικαιούχους του ειδικού εποχικού βοηθήματος,

β) εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόοληψ ης νια τους

οποίους δεν έχει υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων.

Για όσους εκ των ανωτέρω δικαιούχους δεν έχουν αιτηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η προθεσμία της παρ. ότου άρθρου 22 του

ν. 1836/1989 παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

2. Οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική

πλατψόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και οι



εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σι οποίοι

έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης

δήλωσης με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), για τους οποίους δεν

είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων τους με τα στοιχεία που τηρεί ο Ηλεκτρονικός

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (θ-ΕΦΚΑ), όπως Αριθμό Μητρώου Ασψαλισμένου
(ΑΜΑ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης (Α.ΜΚ.Α.), λαμβάνουν ΑΜΑ που τους

αποδίδεται από τον θ-ΕΦΚΑ και ασφαλίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και με βάση το βασικό πακέτο
κάλυψης ασψαλιστικών εισψορών (101).

Άρθρο 9

Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυψλών

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυψλών παρατείνεται

από τη λήξη της και μέχρι τις 30.6.2022.
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Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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- Συνοπτική

1: Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
Ι ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας:
Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Υπουργού - Δ: Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Τ.Κ. 10187 Τ: 2132161352 -

Ε:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γραφείο Υπουργού - Δ: Σταδίου 29, Αθήνα,

Τ.Κ. 10559 - Τ: 2103368353- Ε: γρουο

/

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους Τομείς νομοιέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:

Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομσθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΙού ίΟνΙΟ-19 και την

προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜ0ΘΕΤΗΣΗΣ (Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η ισχύς έκτακτων ρυθμίσεων, που

αψορούν οτην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙο-19.

Συγκεκριμένα:

— η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς την

πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοη0ητικού

προσωπικού, η οποία είχε παραταθεί έως τις 31.12.2021 με την παρ. Ι του

άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της

έως την 31η.3.2022 (παρ. 1),

— η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.

4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών

σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας

υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοΙού ςονιο-ι9, η οποία είχε

παραταθεί έως τις 31.12.2021 με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.

4825/2021, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως την 31η.3.2022 (παρ.

2),

— η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης

Νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.

4682/2020 (Α’ 76), ως προς την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας

ψροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του

Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και την αποζημίωση εθελοντικού ή
αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού

προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας

υγείας, η οποία είχε παραταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 52 του ν.

4825/2021 έως τις 31.12.2021, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως

την 31η.3.2022 (παρ. 3),

— η ισχύς της παρ. Ι του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς την

απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για

την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοΙού

ςονιο-ι9, η οποία είχε παραταθεί έως τις 31.12.2021 με την παρ. 5 του

άρθρου 52 του ν. 4825/2021, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως την

31η.3.2022 (παρ. 4),

— η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α 110), ως προς

τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον

κορωνοΙό ςονιο-19 (Γρίς θ5 ή Ρα) για τις ανάγκες της ελεύθερης

κυκλοψορίας εντός και εκτός Ελλάδος και από τους ιδιώτες ιατρούς όλων



των ειδικοτήτων, τους νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τους ΟΤΑ α’

βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται

να προσλαμβάνουν, καθώς και από τους ιδιώτες ψαρμακοποιούς υπό τον

όρο της ορθής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της κατάλληλης

ενημέρωσης του ψυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα,

παρατείνεται έως την 31η.3.2022 (παρ. 5).

Άρθρο 2 Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 86 του ν. 4745/2020

(Α’ 214), με την οποία προβλέπεται ότι στις ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν

χειρουργικές αίθουσες και χειρουργικές κλίνες, κατ’ εψαρμογή της παρ. 2 του

άρθρου 86 του ν. 4745/2020, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διάθεση,

σύμψωνα με την έγγραψη πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών

Υγείας ή της παράτασης αυτής, οι ιατροί, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, που

ανήκουν στη δύναμη του Χειρουργικού Τομέα του δημοσίου νοσοκομείου της

οικείας Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.Πε.), στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας

βρίσκεται η ιδιωτική κλινική, δύνανται να πραγματοποιούν χειρουργικές πράξεις σε

ασθενείς που έχουν εισαχθεί στην ιδιωτική κλινική, αΦού διακομίστηκαν από την

εψημερίατου δημοσίου νοσοκομείου.

Άρθρο 3 Με την προτεινόμενη διάταξη περιορίζεται η ευθύνη του ιατρικού και νοσηλευτικού

προσωπικού κατά την περίθαλψη νοσηλευομένων ασθενών που πάσχουν από

κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19, κατά τη διάρκεια της πανδη μίας, αποκλειστικά σε πράξεις και

παραλείψεις που προδήλως αντιτίθενται στους γενικούς κανόνες της ιατρικής

επιστήμης ή στο ιατρικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση περιστατικών ςΟνιο-19 ή
στα υγειονομικού χαρακτήρα μέτρα που εψαρμόζονται στην Ελληνική Επικράτεια

για την αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοΙού ονιο 19.

Άρθρο 4 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 38 του ν. 1026/1980 (Α’ 48),

περί της σύνθεσης της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής

Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο), ως προς την εκπροσώπηση των οδοντιατρικών συλλόγων που

αποτελούνται από εκατόν ένα (101) μέλη και άνω και προστίθεται παρ. 2 για την

κατανομή του αριθμού των μελών.

Άρθρο 5 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων,

των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών

Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων των

τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία από τη

λήξη τους έως την 31η.3.2022, εψόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές

αρχαιρεσίες.

Άρθρο ό Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν.

4655/2020 (Α’ 16), στο οποίο περιέχονται ρυθμίσεις για πρώην δικαιούχους του

_________

Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), ως προς την
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καταληκτική ημερομηνία εψαρμογής του αντιοταθμιστικού μέτρου της πλήρους

απαλλαγής των δικαιούχων από τη συμμετοχή στη ψαρμακευτική δαπάνη, ώστε να

παραταθεί έως καιτην 31η.12.2022 η απαλλαγή πρώην δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. από τη

συμμετοχή τους στη αρμακευτική δαπάνη.

Άρθρο 7 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι από Ιη.1.2022, και για τρεις (3)

μήνες, το άρθρο 11 του ν. 4790/2021 (Ν 48), περί της υπερωριακής απασχόλησης

του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), εψαρμόζεται

και για την εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των εργαζομένων

στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιψερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του

Υπουργείου Υγείας, εξαιρουμένων των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση

Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας της Γενικής

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας

Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ώρες της υπερωριακής

απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορίζονται ανά τρίμηνο, ειδικά για την

απογευματινή υπερωριακή εργασία, στις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο,

και καθορίζεται ο τρόπος εκκαθάρισης και πληρωμής των αποδοχών αυτών,

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
Άρθρο 8 ειδικής διάταξης, ειδικά για το έτος 2021, δικαιούνται να λάβουν το ειδικό εποχικό

βοήθημα του άρθρου 22 του ν, 1836/1989 (Α’ 79) εργαζόμενοι που ήταν δικαιούχοι

και έλαβαν το βοήθημα του έτους 2019 ή 2020 κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ

10.9.2021 και 30.11.2021, ανεξαρτήτως του κλάδου των ημερών ασψάλισής τους

κατά το έτος 2020 και της ιδιότητάς τους κατά τον χρόνο της αίτησής τους,

τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ν, 1836/1989, και

έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης, εψόσον υπάγονται

σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Η διάταξη αντιμετωπίζει ζητήματα που

προέκυψαν κατά τη διαδικασία της μηχανογραψικής ενημέρωσης του «Ατομικού

Λογαριασμού Ασψάλισης» των δικαιούχων αποζημίωσης ειδικού σκοπού με

μονομερείς δηλώσεις [εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην

ειδική ηλεκτρονική πλατψόρμα: στο ΠΣ

ΕΡΓΑΝΗ και εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα υποχρεωτικής

επαναπρόσληψης] στο πληροψοριακό σύστημα του @-ΕΦΚΑ από το Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως υπόχρεο για την υποβολή των εν λόγω

Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), για τα έτη 2020 και 2021.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυψλών από τη λήξη της και μέχρι τις 31,6.2022. Η

Άρθρο 9 διάταξη αντιμετωπίζει ζητήματα λειτουργίας του Σωματείου «Πανελλήνιος

Σύνδεσμος Τυψλών», το οποίο, λόγω της πανδημίας, δεν είχε την ευχέρεια να

διοργανώσει εκλογές για την ανάδειξη οργάνων της διοίκησής του.
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Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. Ι κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση

έκτακτων αναγκών από την εμψάνιση και διασπορά του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19. Με

αυτή παρατείνεται έως την 31η.32022 η δυνατότητα πρόσληψης για ένα (1) έτος,

με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, επικουρικού ιατρικού,

νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης ψύσεως προσωπικού, κατά

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των

στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), των πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Χώρας, των

νοσοκομείων Αρεταίειου και Αιγινήτειου, της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας

(Α.Ε.Μ.Υ.), των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

και των αποκεντρωμένων διοικήσεων για την κάλυψη των αναγκών σε

ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αερο Ογειονομε ίων που

λειτουργούν σε αυτές.

Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙο-ι9,

ιδίως στο πλαίσιο της πίεσης που δέχεται επί του παρόντος το Εθνικό Σύστημα

Υγείας εξαιτίας, ιδίως, της κυκλοψορίας μεταλλάξεων του ιού, καθώς παρέχει τη

δυνατότητα έως την 31η.3.2022, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού

Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα Υγείας να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς,

παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγου ς, πνευ μονολόγους,

αναισθησιολόγους, καρδιολόγου ς, παιδιάτρους, γενικούς χειρου ργούς,

γυναικολόγους-μαιευτήρες και ακτινολόγους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.,

ακόμη και για την εκτέλεση εψημεριών μόνο, με την έκδοση δελτίου παροχής

υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της

συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες, και υπό τους ειδικότερους όρους που

περιγράψονται στη παρατεινόμενη διάταξη.

Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 κρίνεται απολύτως αναγκαία για την

καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης προάσπισης της δημόσιας υγείας εξαιτίας της

συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19, η οποία έχει επιβαρύνει το

Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, μετην εν λόγω διάταξη παρατείνεται έως

την 3Ιη.3.2022, η δυνατότητα ένταξης στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας ψροντίδας

υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος

Υγείας (Ε.Σ.Υ.) εθελοντικού ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού,

νοσηλευτικού, πάσης ψύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού

και πάσης ψύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού από τον ιδιωτικό

τομέα και ανάθεσης στο προσωπικά αυτό καθηκόντων πλήρους ή μερικής

απασχόλησης για ορισμένο χρονικό διάστημα, με απόψαση του Γενικού Γραμματέα

Υπηρεσιών Υγείας. Η ανάθεση στο εν λόγω προσωπικό αψορά, ιδίως, σε ιατρικά και
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νοσηλευτικά καθήκοντα διαψορετικά της ειδίκευσής τους, καθώς και βοηθητικά

καθήκοντα πάσης ψύσεως, λόγω της εττιτακτικής ανάγκης στήριξης της δημόσιας

υγείας και διασψάλισης της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας εν μέσω

της έξαρσης του κορωνοϊσύ ςονο-ι9.

Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4 κρίνεται αναγκαία δεδομένου του

συνεχιζόμενου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙο-19. Ειδικότερα, με την

προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 31η.3.2022, με απόψαση του Γενικού

Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, η δυνατότητα ένταξης στο δυναμικό της

πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας

του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνταξιούχων ιατρών, των αναγκαίων ειδ ικοτήτων,

και συγκεκριμένα παθολόγων, αναισθησιολόγων, καρδ ισλόγων, πνε υ μονολόγων

και γενικών ιατρών και ανάθεσης σε αυτούς καθηκόντων για ορισμένο χρονικό

διάστημα, υπό τους ειδικότερους όρους της παρατεινόμενης διάταξης.

Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να

διευκολυνθούν, κατά το δυνατό, όλοι σι πολίτες που επιθυμούν να υποβληθούν σε

διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό ΟΙΟ19 και, ψυσικά, για την

άμεση αντιμετώπιση της πανδη μίας στο πλαίσιο της πίεση ς που δέχεται επί του

παρόντος το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη

παρατείνεται, έως την 31η.3.2022, η δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων

νόσησης από τον κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19 (ρς ή Ρ) για τις ανάγκες της

ελεύθερης κυκλοψορίας εντός και εκτός Ελλάδος και από τους ιδιώτες ιατρούς όλων

των ειδικοτήτων, τους νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τους ΟΤΑ α’ βαθμού δια

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανταινα προσλαμβάνουν,

και από τους ιδιώτες ψαρμακοποιούς υπό τον όρο της ορθής χρήσης του

ιατρστεχνολογικού προϊόντος και της κατάλληλης ενημέρωσης του ψυσικού

προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα και ως προς τη διατίμηση των

διαγνωστικών αυτών ελέγχων.

Άρθρο 2 Με την προτεινομένη διάταξη και, ειδικότερα, με την προσθήκη της προτεινόμενης

παραγράψου, θεσπίζεται η δυνατότητα των ιατρών των δημοσίων νοσοκομείων, τα

οποία βρίσκονται στην ίδια υγειονομική περιψέρεια με διατιθέμενες στο δημόσιο

σύστημα υγείας ιδιωτικές κλινικές, που διαθέτουν χειρουργικές αίθουσες και

χειρουργικές κλίνες, να πραγματοποιούν στις ιδιωτικές κλινικές, χειρουργικές

επεμβάσεις σε ασθενείς που διακομίζονται σε αυτές από την εψημερία των

δημοσίων νοσοκομείων, εψόσον ψυσικά η διάθεση γίνεται αποδεκτή με απόψαση

του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, καιγια όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Οι ιατροί

που πραγματοποιούν χειρουργικές πράξεις κατ’ εψαρμογή της παρούσας δεν έχουν

αξίωση σε επιπλέον αποζημίωση ούτε έναντι των ασθενών. Εξυπακούεται ότι η
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της λειτουργίας του

δημοσίου νοσοκομείου και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών του που

διακομίζονται στις ιδιωτικές κλινικές. Ως εκ τούτου, η αστική ευθύνη τους διέπεται



από τις ίδιες διατάξεις που Ισχύουν για την αστική ευθύνη στο Πλαίσιο του δημόσιου

νοσοκομείου.

Άρθρο 3 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην εξασψάλιση των απαιτούμενων ιατρικών

υπηρεσιών και της αναγκαίας περίθαλψης στους ασθενείς του δημοσίου

συστήματος υγείας.

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, ώστε να οριστείτο πλαίσιο ευθύνης του

Άρθρο 4 ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που βρίσκεται στην Πρώτη γραμμή

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙΙ-19, υπό εξαιρετικά δύσκολες

συνθήκες, πρωτόγνωρες για την ιατρική κοινότητα.

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί Περισσότερο

Άρθρο 5 αναλογική η εκπροσώπηση των οδοντιατρικών συλλόγων στη Γενική Συνέλευση της

Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και να διευκολυνθεί η λειτουργία των

συλλόγων και της Ομοσπονδίας.

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, ώστε να εξασψαλισθεί έως την

Άρθρο ό 31η.3.2022 η συνέχιση της λειτουργίας των Διοικητικών και Πειθαρχικών

Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών

Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, στο

βαθμό που, εν τω μεταξύ, δεν έχουν ήδη διενεργηθεί εκλογές και δεν έχουν ήδη

αναδειχθεί νέα όργανα, με απώτερο στόχο, σε συνδυασμό και με την Προηγούμενη

διάταξη του άρθρου 5, να δρομολογηθεί, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους

2022, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων μελών και εκπροσώπων των εν

λόγω οργάνων.

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία ως αντισταθμιστικό μέτρο και ως

Άρθρο 7 ενίσχυση όσων, κατ’ εψαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), στερήθηκαν

σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ., με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του έως

την 31η.12.2019.

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, ώστε να καθορισθεί ο τρόπος

Άρθρο 8 υπολογισμού και αποζημίωσης της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των

υπαλλήλων των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιψερειών και της Κεντρικής

Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι χαράσσουν και υλοποιούν τη

στρατηγική του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Πλαίσιο αντιμετώπισης της

πανδημίαςτου κορωνοΙού ςονο-ι9.

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, διότι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης

Άρθρο 9 ειδικού σκοπού που αναψέρονται στην αξιολογούμενη ρύθμιση κινδυνεύουν να

απωλέσουν δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από τις ασψαλιστικές εισψορές της

αντίστοιχης περιόδου που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού.



Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την αδιατάρακτη λειτουργία του

Άρθρο 10 Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Τους ιατρούς και νοσηλευτές, το Ε.Σ.Υ., τους ΟΤΑ., τους ψαρμακοποιούς,

όλο τον πληθυσμό.

Άρθρο 2: Τις ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν χειρουργικές αίθουσες και

χειρουργικές κλίνες, κατ’ εψαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020,

ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., όλο τον πληθυσμό.

Άρθρο 3: Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που περιθάλπει νοσηλευόμενους

ασθενείς που πάσχουν από τον κορωνοϊό ονιο 19.

Άρθρο 4: Τους οδοντιατρικούς συλλόγους που διαθέτουν εκατόν ένα (101) μέλη και

άνω καιτην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Άρθρο 5: Τα Διοικητικά και Πειθαρχικά Συμβούλια, τις Εξελεγκτικές Επιτροπές και

του εκπροσώπους των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελληνική

Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Άρθρο 6: Τους πρώην δικαιούχους Ε.Κ.Α.Σ..

Άρθρο 7: Τους εργαζόμενους στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιψερειών και

στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 8: Τους εργαζόμενους στον Τομέα του πολιτισμού και του τουριστικού

κλάδου, που είχαν λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού του Υπουργείου Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων τα προηγούμενα έτη.

Άρθρο 9: Τα μέλη καιτη διοίκηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυψλών.
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ 1

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 1: (α) άρθρο εικοστό όγδοο του ν. 4737/2020 (Α’ 204), (β) άρθρο δέκατο
τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4690/2020 (Α’ 104), (γ) παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου

δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4682/ 2020 (Α’ 76), (δ) παρ. Ι του άρθρου 46 του ν.
4753/2020 (Α’ 227), (ε) παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), (στ) άρθρο
εξηκοστό πέμπτο του Ν. 4812/2021 [Α’ 110]

Άρθρο 2: παρ. 3 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020 (Α’ 127)

Άρθρο 3: -

Άρθρο 4: άρθρο 38 του ν. 1026/1980 (Α 84)

Άρθρο 5: άρθρο 38 του ν. 1026/1980 (Α’ 84)

Άρθρο 6: άρθρο δεύτερο του ν. 4655/2020 (Α’ 16)

Άρθρο 7: άρθρο 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)

Άρθρο 8: -

Άρθρο 9: παρ. Ι και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α 235), όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 133 του ν. 4808/2021 (Α’ ΙΟΙ) και το άρθρο 79 του
ν.4850/2021 (Α 208)

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Οι προτεινόμενες διατάξεις αψορούν σε ζητήματα για
τη ρύθμιση των οποίων δεν υπάρχουν σχετικές
εξουσιοδοτικές διατάξεις.

1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Δεν κρίνεται πρόσψορη, καθώς απαιτείται παρέμβαση
συμπεριλαμβανομένης στο νομοθετικό επίπεδο.
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της

Γ) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
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υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Δεν κρίνεται πρόσψορη, καθώς απαιτείται παρέμβαση
περισσότερων στο νομοθετικό επίπεδο.
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συνα4είς Πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ 1 Οχι 1Χ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

‘ επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ΙΙ

πΙ



8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η άμεση εξασψάλιση ετταρκούς

στελέχωσης των ψορέων παροχής υπηρεσιών

υγείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση

της πανδη μίας του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9.

Άρθρο 2: Η αξιοποίηση των χειρουργικών

αιθουσών και των χειρουργικών κλινών των

ιδιωτικών κλινών, που τις διαθέτουν προς το

δημόσιο σύστημα υγείας, επ’ ωψελεία

ασθενών που διακομίζονται σε αυτές από την

εψημερία δημοσίων νοσοκομείων.

Άρθρο 3: Ο καθορισμός του πλαισίου ευθύνης

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

που αντιμετωπίζει περιστατικά ςονιο-ι9, υπό

συνθήκες πρωτοψανούς πίεσης του Εθνικού

Συστήματος Υγείας.

1) βραχυπρόθεσμοι:
Άρθρο 4: Η αναλογικότερη εκπροσώπηση των

οδοντιατρικών συλλόγων στη Γενική

Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής

Ομοσπονδίας και, εν τέλει, η καλύτερη

λειτουργία των οδοντιατρ ικών συλλόγων.

Άρθρο 5: Η συνέχιση της λειτουργίας των

Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των

Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων

των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της

Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική

Ομοσπονδία και η δρομολόγηση της

διενέργειας εκλογών νέων μελών και

εκπροσώπων των εν λόγω Οργάνων.

Άρθρο 6: Η Οικονομική ενίσχυση όσων, κατ’

εψαρμογή του άρθρου 92 του ν. 43Ξ7/2016

(Α’ 5), στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του



ΕΚ.Α.Σ με ημερομηνία οριστικής κατάργησής

του έως την 3Ιη.Ι2.2ΟΙ9.

Άρθρο 7: Η έμπρακτη αναγνώριση της

συνεισψοράς των υπαλλήλων των Διοικήσεων

των Υγειονομικών Περιψερειών και της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,

οι οποίοι χαράσσουν και υλοποιούν τη

στρατηγική του Εθνικού Συστήματος Υγείας

στο Πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του

κορωνοϊού ςΟνΙο-19.

Άρθρο 8: Η διασψάλιση των ασψαλιστικών

δικαιωμάτων των προσώπων που εμπίπτουν

στο Πεδίο εψαρμογής της ρύθμισης.

Άρθρο 9: Η διασψάλιση της ομαλής

λειτουργίας του Πανελληνίου Συνδέσμου

Τυφλών.

Άρθρο 1: Η διασψάλιση της δημόσιας υγείας

και η αποτελεσματική αντιμετώπιση και

ανάσχεση της πανδημικής κρίσης.

Άρθρο 2: Η διασψάλιση της αντιμετώπισης των

επε ιγόντων χειρουργικών περιστατικών των

δημοσίων νοσοκομείων, στο Πλαίσιο της

πανδημίας, έως την αντιμετώπισή της και την

αποκατάσταση της ισορροπίας στη λειτουργία

του Ε.Σ.Υ..

1) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 3: 0 καθορισμός της ευθύνης του

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο

πλαίσιο της πανδημίας.

Άρθρο 4: Η εύρυθμη λειτουργία και

εκπροσώπηση των οδοντιατρικών συλλόγων.

Άρθρο 5: Η εύρυθμη λειτουργία και

εκπροσώπηση των τοπικών οδοντιατρικών

συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική

Ομοσπονδία.
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Άρθρο 6: -

Άρθρο 7: -

Άρθρο 8: -

Άρθρο 9: -

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

Πρόσφατα ΕιτιδιωκόμενσςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεία στοχος (3ετια)

Λ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό απαφαίτων γβαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα των σπουδών νους εντός ό μηνών από Την
έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε Προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από Τον ιδιιιτικό
Τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕί

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολα του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δισ βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων Που εγκειταλείτιοον Τα σχολείο πριν τιιν
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάδμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Γίεριφέρειιι

( ποσοστό μαθητών στο σύνολα των μαθητών) παν φοιτούν σε
διαπολιτιομικά σχαλεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στα σύνολο (Των μαθηεώυ) —

Κατανομή_ανά_περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / αννογευματινών σχολείων και αριθμός
ρειθητών που φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολα μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών Που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής_εκπαίδευσης_/_έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βειθμίδα (Α’θριει, θ’θμια)
εκσαίδευαι1ς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειιιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Πρειγματοοοιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος κειι
αοοτελέσματσ. και αριθμός ευρημάτων

Χρηρειτοδοτήσεις ανασκαφών. κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκειν

‘ Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν Οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

____________________

και της ΕΛΣΤΑΤ
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Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών Και
ιστορικών οικισμών

Γίραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις Και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων Που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχιιιολογικούς χώροος, Και δαπάι’ες έργων που βρίσκονται
σε_εξέλιξη

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ___________________ ______________________

Δαπάνες έργων Που έχουν εκτελεσθεί πε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίνκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών Κατά νομική μορφή Και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα ρε τοθέμα. Κατά γεωγραφικά
διαμέρισμα

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _________________ _____________________

Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντσς
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

> Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:

, . Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετία)

Ακιιθάριποο εγχώριο προιάν οε αγορειίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε στιιθερές Τιμές

ίσοζύγιο τρεχοοσών συοαλλαγών (% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής κοβέρνησης (χωρίς Τις τράνεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕ[])

Ιίρωτογεοές ολεόνσαρα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

. Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεία στόχος (3ετία)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό Τον ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έρμεσης φορολογίας

Ποσά ποο ειστιράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν νι διατάξεις Του
νομοσχεδίου.

Ποσά πον εισπράχθηκαν από φσρολογικοός ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισρού ιρόρνο
επιβολής προστίμων που ακορώθηκτιν εν μέρει ή εο όλω από
Τα δικαοτήριιι
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Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας αοά γεωγραφική Περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιοέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
πμοιβών (ανά βασικό Τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκεοές κ.λπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού Και ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό απασχολσυμέοων με σύμβαση ορισμένοο χρόνου (στν
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εοτιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα

( μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες Και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(ίιισθωτοί Του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΙι

Ηλικία (πρτιγρατική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό σονταξιοδοτικής δαπάνης εοί του ΑΕΙ!

!Ιοσοστό προσφογώο σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γιοοοται Εν μερει η Εν ολω δεκτες

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
ιιροσφατα Ίτπιδιωκομενος
στοιχεια στόχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και οροιοεπαγγτλματικώο
συμβάσεων (και εγσσε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό_εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήιρθησαο χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση

Αριθμός/ποσοστά π.α.ε. σου συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλτπύρτνη στα σχετικά κείμενα ολλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίτις

Αριθμός ομειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων Που προκάλεσαν θάνατο ή
αναιτηρίο



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε Κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέααερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά ή οττηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού ποο
αντιμεεωοίζουο δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα Και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικό και αού επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
όλλες_υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού που μέυει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω Κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες_μάθησης_κλο)

Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχεια στοχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστό παιδικής θνησιμύτητας

Συνολικές δαπάνες υγείας Κατά κεφαλή

Διιπάνες φαρμάκων Κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κυσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία κτιι επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη_εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό_αοασχόλησης_ανά_φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό_ανεργίας_ανά_φύλα

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτοασασχολαύμενων ανά φύλο

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλα

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, Περιφερειακών Και δημοτικών
συμβουλίων_ανά_φύλο



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος

στοιχεια στόχος (3ετια)

Αιτήματα ασύλου Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδοο/χώρα προέλεοσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώμα προέλευσης των
απελαυνυμένων/αιτία απέλασης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)

ίίεριστατικά και είδος παραβατικότητσς ανά μονάδα φιλοξενίας

Ιίροφανώς, στο πεδίο αυτό Θα υπάρχουν και στοιχεία σον αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κλπ.)

‘ Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενσς

στοιχεία στόχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στα ΙΝΤΕθΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ιιιειαιιντ)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών Και φορέωυ/ σύνολο
δημοσίι.ιν υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, συ κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδο καθώς Και σε
επίπεδο νομικών προσώπων. οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνναι από Τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος Και ανά υπηρεσία

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μιοθοδασίας Και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμότειο προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων Και αναλογία
ανά ΙδΟΟΟΟ κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες Και κατά
γεωγραφική Περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
Κατά_εθνικότητα._φύλο_Και_τάξεις_ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών Που προκαλούν το Κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες,_ληστείες,_κλοπές_—_διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή
στη_χώρα

Σνχτότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχοιόστηκαν στο
σύνολο_των_εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα Και
ανά_περιοχή_αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά δδΟδ κατοίκους — αναλογία
κατοίκων ανά_σοτυνυμικό τμήμα_Και περιοχή_αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της οαραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (πχ. εγκλήματα βίας, Οικονομικά
εγκλήματα,_ναρκωτικά. τροχαίο,_κλοπές,_τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αατικών, εργατικών Και εμπορικών
διαφορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων



Συνολικός χρόνος Που απαιτείται γιο τησ ενίλοση αστικών,
εμσαρικών, εργατικών, διοικητικών κοι άλλκιν υποθέσεων

Αναλογία ντμοσωτιικαύ φύλαξης (φολάκων) ανά κμστοάιιενο

Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΙΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΙ{Η/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δείκτης Παγκόσμιος σνταγνινιστικάτηνεις

δνενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες ειιενδόσεις ως % ΑΕΠ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα
στοιχεία

Εττιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αμιθμάς εοιχειμήσεων Που ανοίγοον ανά κλάδο και Περιφέρεια
κοι ανείσνοιχος αριθμός ασασχολουμένιον νε αοτές
Αμιθμός επιχειμήσεων πον κλείνουν ανά κλάδο κοι νεμιφέμεια
και αντίστοισοε αοιθυόε απασνολουυένων νε αονέε

Διοικητικό κόστος σύστασης εσιχειμήσεων

Μέσος χμόνος σύστασης επιχειμήσνεον

ΠΕΡΙΗΑΑΑΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μονάδες - Ετήσιες εκσομσές αεμίων ανμοσφαιμικής μύσανοης
κατά κεφαλή

Ποσνσεά του αληδοσμού σον εξνιεημεεείται από βιαλογινούς

Ποσοστό των ακτών Ποο κρίνονται καεάλληλες για ιεολόμβηση
νε σχέση με το σόνολο των δννάμενων να χμησιμοσοιηδαόν
ακτών

Αμιθμός ελέγχων καταλληλάτηνας δικεύνο όδμευσης κατ ένας

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών ασομμιμμάνων σοο
διατέθηκαν νε άλλες χμήσεις (σ,χ. ανακύκλωση, Παμαγνιγη
ενέμγειας, λιπασμανοποίηση)

Ποσοστό διανιδέμενων ασομμιμμάτων σε Χλ’ΤΑ

Ποσοατό δασικών εκτάσεων παν καταστμάφηκαν από πομκαγιά
Ι σόνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικά ή τεχνηνό τμάπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστμαμμένων δασών από πυμνσγιές
Ποσοστά σμοστατευύμενων περιοχών νε σχέση με ι-ην συνολική

Ποσοστό τον πμοϋσολογισμού πον διατίθεται για θέματα
σοοσνασίας πεοιδάλλοννος

Κατανάλωση ενέμγειας κανά κεφαλή

Κατανάλωση ενέμγειας ανά μομφή ενέμγειας

Καπανάλωση ενέμγειας ασά ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας κανά
κεφιιλή

Ποσοστά μείωσης ενασμοών αεμίων θερμοκηπίου ανά τριετία

Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
ΛΑΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχείο στόχος (3ετία)

Μέσος χμάνος έκδοσης δικαστικών ασνφάσενιν (Ειμηναδικεία.
Πμωτοδιυεία. δφενεία, Άμειος Πάγος/Σομβσύλιο Εσικμαυνίας)
Μέσος άμος των νποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά. Πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστά δικασκικών αποφάσεων σου ακυμώνσυναι μετά από
έφεση ή αναίμεση
Αμιθμάς οπαθέσεων σον επιλύονται με τν σύστημα τον
εξωδικασνικαύ συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίδοσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση

Στήμιξη των ατόμων σον χμήζσοσ σμοστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πάμονς (νομική πμαστασία)

Κόστος σμοσφνγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστά ηλεκνμννικής υποβολής δικογμάφων

Ποσοστό διειταεμαιουμένων καν’ έτος υποθέσει.ιν έναντι
εκκμεμών (συ ετήσια και συνολική βάση εκκμεμοτήτιον)
Ποσοστά ποινικών υνοθέσεων, ον ετήσια βάση. για νις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μκτατμέψιμες σν χρήμα

Μέσο κόστος σωφμονισνικού σοστήμανος ανά κμανσύμενο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα
στοιχεία

Εττι&ωκόμενος
στόχος (3ετία)



14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο

Ι

Στόχος

Παρ. 1: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την

31η.3.2022 η δυνατότητα πρόσληψης, για ένα (1) έτος, με κοινή

απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, ετιικουρικού

ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού βοηθητικού και πάσης ψύσεως

προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για

την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των στρατιωτικών

νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολσγούμενης ρύθμισης:

________ ΑΜΕΣΗ ΠΧ ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,

εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,

εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ_Π ΟΧΙ_Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

· άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

· συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης



Ταμείου Στρατού (ΝΙ.Μ.Τ.Σ.), των πανεπιστημιακών
νοσοκομείων της Χώρας, των νοσοκομείων Αρεταίειου και
Αιγινήτειου, της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.ΜΥ.), των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων
διοικήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό
και βοηθητικά Προσωπικά των αεροϋγειονομείων που
λειτουργούν σε αυτές. Στόχος είναι η αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών από την εμψάνιση και διασπορά του κορωνοϊού
ονι 0-19.

Παρ. 2: Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται, έως την
31η32022, η δυνατότητα σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα Υγείας να
συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρού ς, παθολόγους, γενικούς
ιατρού ς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευ μονολόγους,
αναισθησιολόγου ς, καρδιολόγους, παιδιάτρους, γενικούς
χειρουργούς, γυναικολόγους-μαιευτήρες και ακτινολόγους ή
ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., ακόμη και για την εκτέλεση
εψημεριών μόνο, με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών,
για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της
συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες και υπό τους
ειδικότερους όρους που περιγράψονται στην παρατεινόμενη
διάταξη. Στόχος είναι η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊσύ ςονιο
19, ιδίως, στο πλαίσιο της πίεσης που δέχεται επί του παρόντος
το Εθνικά Σύστημα Υγείας εξαιτίας των μεταλλάξεων του ιού.

Παρ. 3: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την
31η.3.2022 η δυνατότητα ένταξης στο δυναμικό της
πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε
οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
εθελοντικού ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενου
ιατρικού, νοσηλευτικού, πάσης ψύσεως Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού και πάσης ψύσεως
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού από τον ιδιωτικό
τομέα και ανάθεσης στο προσωπικό αυτό καθηκόντων,
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για ορισμένο χρονικό
διάστημα, με απόψαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας. Η ανάθεση στο εν λόγω προσωπικό αψορά, ιδίως, σε
ιατρικά και νοσηλευτικά καθήκοντα διαψορετικά της
ειδίκευσής τους, καθώς και βοηθητικά καθήκοντα πάσης
ψύσεως, λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης συνδρομής
στη δημόσια υγεία εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοΙού ςονιο
19. Σκοπός είναι η αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης
διασψάλισης της δημόσιας υγείας εν μέσω της πανδημίας του
κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19 και η αποψόρτιση του Ε.Σ.Υ..



Παρ. 4: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως καιτην
31η.3.2022, η δυνατότητα ένταξης, με απόψαση του Γενικού
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας
ψροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής
μονάδας του Ε.Σ.Υ. συνταξιούχων ιατρών, των αναγκαίων
ειδ ικοτήτων, και συγκεκριμένα παθολόγων, αναισθησιολόγων,
καρδιολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών και
ανάθεσης σε αυτούς καθηκόντων για ορισμένο χρονικό
διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης
δημόσιας υγείας, υπό τους ειδικότερους όρους της
παρατεινόμενης διάταξης. Σκοπός είναι η θωράκιση των δομών
υγείας μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού τους
για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊσύ ςΟνιο-19 και
των συνεπειών του στην υγεία των πολιτών.

Παρ. 5: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
31η.3.2022, η δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων
νόσησης από τον κορωνοΙό ςΟνιο-19 (ΓρΊς ή Ρ) για τις
ανάγκες της ελεύθερης κυκλοψορίας εντός και εκτός Ελλάδος
και από τους ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τους
νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τους ΟΤΑ α’ βαθμού δια
του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται
να προσλαμβάνουν, και από τους ιδιώτες ψαρμακοποιούς υπό
τον όρο της ορθής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και
της κατάλληλης ενημέρωσης του ψυσικού προσώπου ως προς
το εξαγόμενο αποτέλεσμα και ως προς τη διατίμηση των
διαγνωστικών αυτών ελέγχων, με σκοπό, αψενός μεν, τη
διευκόλυνση, κατά το δυνατό, όλων των πολιτών που
επιθυμούν να υποβληθούν σε αντίστοιχο έλεγχο, αψετέρου δε,

_________

τη διαχείριση της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας.
2 Με την προτεινομένη διάταξη και, ειδικότερα, μετην προσθήκη

της προτεινόμενης παραγράψου, θεσπίζεται η δυνατότητα των
ιατρών των δημοσίων νοσοκομείων, τα οποία βρίσκονται στην
ίδια υγειονομική περιψέρεια με διατιθέμενες στο δημόσιο
σύστημα υγείας ιδιωτικές κλινικές, που διαθέτουν χειρουργικές
αίθουσες και χειρουργικές κλίνες, να πραγματοποιούν στις
ιδιωτικές κλινικές, χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς που
διακομίζονται σε αυτές από την εψημερία των δημοσίων
νοσοκομείων, εψόσον η διάθεση γίνεται αποδεκτή με απόψαση
του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, και για όσο χρόνο
αυτή διαρκεί. Οι ιατροί που πραγματοποιούν χειρουργικές
πράξεις κατ’ εψαρμογή της προτεινόμενης διάταξης δεν έχουν
αξίωση σε επιπλέον αποζημίωση, ούτε έναντι των ασθενών. Η
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο
της λειτουργίας του δημοσίου νοσοκομείου και για την
εξυπηρέτηση των αναγκώντων ασθενώντου που διακομίζονται
στις ιδιωτικές κλινικές. Ως εκ τούτου, η αστική ευθύνη τους
διέπεται από τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για την αστική
ευθύνη στο πλαίσιο του δημοσίου νοσοκομείου. Η



προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην εξασψάλιση των
απαιτούμενων ιατρικών υπηρεσιών και της αναγκαίας

_________

περίθαλψης στους ασθενείς του δημόσιου συστήματος υγείας
3 Με την προτεινόμενη διάταξη περιορίζεται η αμέλεια (ευθύνη)

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά την
περίθαλψη νοσηλευόμενων ασθενών που πάσχουν από
κορωνοϊό ςΟνιο-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
αποκλειστικά σε πράξεις και παραλείψεις που ττροδήλως
αντιτίθενται στους γενικούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης ή
στο ιατρικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση περιστατικών ονιο
19 ή στα υγειονομικού χαρακτήρα μέτρα που εψαρμόζονται
στην Ελληνική Επικράτεια για την αντιμετώπιση της πανδη μίας
του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται
αναγκαία, ώστε να οριστεί το πλαίσιο ευθύνης των ιατρών και
νοσηλευτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ανάσχεσης

_________

της πανδημίας που πλήττειτη χώραμε πρωτοψανή δριμύτητα.
4 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η εκπροσώπηση

των οδοντιατρικών συλλόγων που διαθέτουν εκατόν ένα (101)
μέλη και άνω και ρυθμίζεται η κατανομή των μελών. Η
προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την
αναλογικότερη εκπροσώπηση των οδοντιατρικών συλλόγων
στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής

_________

Ομοσπονδίας.
5 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την

31η.32022, η θητεία των Διοικητικών και Πειθαρχικών
Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των
εκπροσώπων των τοπικών οδοντιατρ ικών συλλόγων της χώρας
στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, εψόσον στο μεταξύ
δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες. Η προτεινόμενη
διάταξη κρίνεται αναγκαία, ώστε, αψενός να εξασψαλισθεί η
συνέχιση της λειτουργίας των Διοικητικών και Πειθαρχικών
Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των
εκπροσώπων των τοπικών οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας
στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, και αψετέρου, σε
συνδυασμό με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 4, να
δρομολογηθεί, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2022, η
διενέργεια εκλογών νέων μελών και εκπροσώπων των εν λόγω

_________

οργάνων.
ό Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται η απαλλαγή πρώην

δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. από τη συμμετοχή στη ψαρμακευτική
δαπάνη, ως αντισταθμιστικό μέτρο της απώλειας του ΕΚΑΣ και

__________

για την οικονομική τους ενίσχυση.
7 Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ειδική ρύθμιση,

σύμψωνα με την οποία το άρθρο 11 του ν. 4790/202 1 (Α’ 48),
περί της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), εψαρμόζεται,
από την Ιη.1.2022 και για ένα τρίμηνο, και για την εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των εργαζομένων στις

_________

Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιψερειών και στην Κεντρική



Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, εξαιρουμένων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Σκοπός της διάταξης είναι η αποζημίωση του προσωπικού που
χαράσσει και υλοποιεί τη στρατηγική του Εθνικού Συστήματος
Υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19 για την καθ’ υπέρβαση του ωραρίου
εργασίας απασχόλησή του.

8 Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται, αψενός, τα
ζητήματα που ανέκυψαν για ορισμένους δικαιούχους κατά τη
χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος του άρθρου 22
του ν. 1836/1989 για το έτος 2021 και, αψετέρου, καθίσταται
δυνατή η ολοκλήρωση της αιτεικόνισης των ημερών ασψάλισης
(ενσήμων) για όσους δικαιούχους δεν ήταν δυνατή η
διασταύρωση των στοιχείων τους, ώστε να υποβληθεί η σχετική
Α.Π.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και να αποδοθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη ασψαλιστική

_________________

κάλυψη.
9 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η θητεία του

διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυψλών
μέχρι τις 30.6.2022 για τη διευκόλυνση της συνέχισης των

________________

εργασιών του και την αδιάλειπτη εκπλήρωση των σκοπών του.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένο έγγραψο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

βλ. συνημμένο έγγραψο.



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΆΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Τα οφέλη των αξιολοούμενων ρυμίσεων είναι πολλαπλά και διαχέονται στο κοινωνικό σύνολο. καώς
κατατείνουν στην ενίσχυση της υγείας, της εργασίας και της πρόνοιας.

19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝ ΊΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΛΦΑΝΕΙΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΙΑΤΗΝΙ ΚΟΣΤΟΣ Ι Ι Σχεδιασμός /ΕΝΑΡΞΗ Ι , Χ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ι προετοιμασια

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μείωση δαπανών χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
απσδστικότητα/

αποτελεσματικότητα

Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
, Χ Χ

διαχειριση κινδυνων

Άλλο
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ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το Κόστος του συνόλου των ρυϋμίσεων σταιμίζεται με την κοινωνική ωφέλεια εκ των αποτελεσμάτων τους
και ιδίως με λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την προστασία της δημόσιας υγείας, της
ερ’ασίας και της πρόνοιας.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΡΥθΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Προσλήψεις / Χ
κινητικότητα

Ενημέρωση
εκπαίδευση Χ

εμπλεκομένων

Άλλο

Διαχείριση
ολλαγών κατά Χ
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο



Ανάδειξη κιιλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισιις
κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολονία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμτιερέλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Άλλο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:’Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 2, 5, 12 και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Π

3-



Οδηγία

Απόψαση

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Στοιχεία & θασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

33



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροιτοποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύιμισης

Άρθρο 4

Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης

της Ελληνικής Οδοντιατρικής

Ομοσπονδίας - Τροποποίηση

άρθρου 38 ν. 1026/1980

Στο άρθρο 38 του ν. 1026/1980 (Α’

48), περί της σύνθεσης της Γενικής

Συνέλευσης της Ελληνικής

Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

(Ε.Ο.Ο.), επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) η υιστάμενη

παράγραψος αριθμείται ως παρ. 1, β)

τροποποιείται η υποπερ. γ) της περ.

γ) για την εκπροσώπηση των

οδοντιατρικών συλλόγων με εκατόν

ένα (101) μέλη και άνω, δ)

διαγράψεται η υποπερ. δ) της περ. γ)

περί της εκπροσώπησης των

οδοντιατρ ικών συλλόγων με

διακόσια ένα (201) μέλη και άνω, δ)

προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 38

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρον 38

Σύνθεση

1. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.

αποτελείται:

α) από τους προέδρους των

Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας

ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

β) από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και

γ) από εκπροσώπους που εκλέγονται

από τις Γενικές Συνελεύσεις των

Οδσντιατρικών Συλλόγων, με βάση

Υφιστάμενες διατάξεις

Το άρθρο 38 του ν. 102 6/1980 (Α’ 84), το
οποίο έχει ως εξής:

«Αρθρο 38
Σύνθεση.
Η Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.
αποτελείται:
α) Από τους προέδρους των
Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας ή
τους νόμιμους αναπληρωτές τους,
β) από τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.α. και
γ) από εκπροσώπους που εκλέγονται
από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Οδοντιατρικών Συλλόγων, με βάση τον
αριθμό των μελών καθενός κατά την
ακόλουθη αναλογία:
α) Σύλλογοι αριθμούντες έως 30 μέλη
ουδένα εκπρόσωπο εκλέγουν.
β) Σύλλογοι αριθμούντες από 31- 100
μέλη εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο.
γ) Σύλλογοι αριθμούντες 101- 200 μέλη
εκλέγουν δύο (2) εκπροσώπους.
δ) Σύλλογοι αριθμσύντες από 201 μέλη
και άνω εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο
ανά 150 μέλη.
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τον αριθμό των μελών καθενός κατά

την ακόλουθη αναλογία:

α) Σύλλογοι αριθμούντες έως 30

μέλη ουδένα εκπρόσωπο εκλέγουν.

β) Σύλλογοι αριθμούντες από 3 1-100

μέλη Εκλέγουν έναν (1) εκιτρόσωπο.

γ) Σύλλογοι αριθμούντες 101 μέλη

και άνω Εκλέγουν έναν (1)

εκπρόσωπο ανά εκατό (100) μέλη.

2. Για την κατανομή της παρ. Ι

λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των

οικονομικά ενήμερων μελών κάθε

Οδοντιατρικού Συλλόγου την 31η

Δεκεμβρίου του προηγούμενου

έτους των αρχαιρεσιών, όπως

Προκύπτει από τον σχετικό κατάλογο

των οικονομικά ενήμερων μελών

τους που υποχρεούνται να

αποστέλλουν σι Οδοντιατρικοί

Σύλλογοι προς την Ε.Ο.Ο. έως τη ΙΟη

Ιανουαρίου του έτους των

αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό

Συμβούλιο της Ε.Ο.Ο. σε ειδική

συνεδρίασή του το αργότερο μέχρι

τις 20 Ιανουαρίου του έτους των

αρχαιρεσιών κατανέμει τον αριθμό

των εκπροσώπων κάθε

Οδοντιατρικού Συλλόγου στη Γενική

Συνέλευση σύμψωνα με το κριτήριο

της παρ. Ι και τον ενημερώνει

σχετικά.».

Άρθρο ό

Απαλλαγή πρώην δικαιούχων

Επιδόματος Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τη

συμμετοχή στη ψαρμακευτική

δαπάνη -

Τροποποίηση της παρ. Ι άρθρου

δεύτερου ν. 4655/2020

Η παρ. Ι του άρθρου δεύτερου του ν.

4655/2020 (Α’ Ιό) τροποποιείται ως

Η παρ. Ι άρθρου δεύτερου του ν.

4655/2020 (Α’ 16), η οποία έχει ως εξής:

«Ι. Σε όσους, κατ’ εψαρμογή του

άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),

στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του

Ε.Κ.Α.Σ με ημερομηνία οριστικής

κατάργησής του εώς την 31.12.2019,

εψαρ μόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο

για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020

μέχρι και τις 31.12.2021, η πλήρης



προς την καταληκτική ημερομηνία

εψαρμογής του αντισταθμιστικού

μέτρου της πλήρους απαλλαγής των

δικαιούχων από τη συμμετοχή στη

ψαρμακευτική δαπάνη, και

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Σε όσους, κατ’ εψαρμογή του

άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),

στερήθηκαν σταδιακά την παροχή

του Ε.Κ.Α.Σ με ημερομηνία οριστικής

κατάργησής του την 31η.12.2019,

εψαρμόζεται ως αντισταθμιστικό

μέτρο για το χρονικό διάστημα από

1.1.2020 μέχρι τις 31.12.2022, η

πλήρης απαλλαγή τους από τη

συμμετοχή στη ψαρμακευτική

δαπάνη.».

απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη

ψαρμακευτική δαπάνη.

2. Η διάταξη της παρ. Ι τίθεται σε ισχύ

από 1.1.2020.

3, Η δαπάνη που προκαλείται στον

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την εψαρμογή της παρ. Ι

καλύπτεται με έκτακτη οικονομική

ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον κρατικό

προϋπολογισμό και δεν

συνυπολογίζεται στο συνολικό όριο της

ψαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο

μηχανισμός αυτόματης επιστροψής του

άρθρου ΙΙ του ν. 4052/2012 (Α’ 41).»

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης

που προόλέπουν κατάργηση
Καταρούμενες διατάξεις
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΤΟΥΣ
Αριθμ. 371 / 29 / 2021

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΞονιΟ-ι9 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουΟα:

1. Παρατείνεται, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας
υγείας, λόγω της διασποράς του κορωνοΙού, έως την 3Γ.3.2022, η ισχύς των
διατάξεων που αφορούν:
- στην πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού,
- στη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,
- στην ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των
νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Ε.Σ.Υ. και την αποζημίωση
εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και
βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό Τομέα,
- στην απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ.,
- στη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον
κορωνοΙό (ιρίι1 11 ή Ρ) και από τους ιδιώτες ιατρούς όλων των
ειδικοτήτων, τους νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τους ΟΤΑ α’ βαθμού
δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να
προσλαμβάνουν, καθώς και από τους ιδιώτες φαρμακοποιούς.

2. Παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς
που ανήκουν στη δύναμη του Χειρουργικού Τομέα δημοσίου νοσοκομείου της
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), να πραγματοποιούν χειρουργικές
πράξεις σε ασθενείς που έχουν διακομισθεί σε ιδιωτική κλινική που ανήκει στη
χωρική αρμοδιότητα της οικείας Υ.Πε, υπό τις ειδικώς αναφερόμενες
προϋποθέσεις. Ρυθμίζονται συναφώς ζητήματα αμοιβής τους.
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3. Προσδιορίζεται ο βαθμός ευθύνης του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού κατά την περίθαλψη νοσηλευόμενων ασθενών πασχόντων από τον
ιΟνΙΩ-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

4. Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).

5. Παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31τ13.2022, εφόσον στο
μεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες, οι θητείες των Διοικητικών
Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών
των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας, καθώς και των
εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ε.Ο.Ο.

6. Παρατείνεται μέχρι την 31π.12.2022 η πλήρης απαλλαγή από τη
συμμετοχή στη φαρ μακευτική δαπάνη, όσων στερήθηκαν οριστικά την παροχή
του Ετιιδό ματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.).

7. Προβλέπεται η εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων
στις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ) και στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις, για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του κορωνοΙού ιΞΟνιυ-ι9, εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται ο άμεσος κίνδυνος διασποράς του και για χρονικό
διάστημα όχι πέραν της 3Γ.32022. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία για
τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζονται ανά τρίμηνο οι εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά υπάλληλο.

8. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την καταβολή ειδικά για το έτος 2021,
του ειδικού εποχικού βοηθήματος και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για
δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σε εργαζόμενους στον τομέα του
πολιτισμού ή στον τουριστικό κλάδο, υπό τους ειδικώς αναφερόμενους όρους
και προϋποθέσεις.

9. Παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι τις 30.6.2022, η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.
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Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού τιροιίτιολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης

1. Δαπάνη ύψους 38 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2022, από την
καταβολή έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), για την αντιμετώπιση του
αντισταθμιστικού μέτρου της πλήρους απαλλαγής από τη συμμετοχή στη
φαρμακευτική δαπάνη, όσων στερήθηκαν οριστικά την παροχή του
Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)

2. Δαπάνη ύψους 932 χιλ. ευρώ, από την καταβολή αμοιβής λόγω
υπερωριακής απασχόλησης στο οριζόμενο Προσωπικό των ΔΥΠΕ και της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας έως την 3Γ.3.2022.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη ύψους 3,6 εκατ. ευρώ από την παράταση, έως την
3Γ.3.2022, της δυνατότητας απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια
νοσοκομεία.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση, έως την 31’13.2022, της
δυνατότητας:
- πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού,
- ένταξης στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των
νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Ε.Σ.Υ. και την αποζημίωση
εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και
β οηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,
- απασχόλησης συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ,
- διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοΙό ίΞΟνΙΠ
19 (τιρίΙ τ8ι ή ΡίΞΗ) και από τους ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τους
νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τους ΟΤΑ α βαθμού δια του
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν,
καθώς και από τους ιδιώτες φαρ μακοποιούς.

Το ύψος της ενδεχόμενης δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
προσλαμβανόμενου προσωπικού κ.λπ.)

5. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή κυρώσεων με τη μορφή
χρηματικού προστίμου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, στο
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πλαίσιο διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοΙό

ιΞΟνιυ-19 (ιρίΙ ι@ι ή ΡίΞΗ).

ΙΙ. Επί του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ. - ν.π.δ.δ. — φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 7,7 εκατ. ευρώ από την αύξηση κατά 14 χιλιάδες του

αριθμού των εργαζομένων που δικαιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικό εποχιακό

βοήθημα.

Αθήνα, Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.

ΤΗΕΕΧΙ ΡΥ1ΕΑ
21.12.2021 20:10

Θέλξη Ψύλλα
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της

πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΞονΙυ-19 και την προστασία της δημόσιας
υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα Οικονομικά

αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης

Ι. Δαπάνη ύψους 38 εκατ. ευρώ Περίπου για το έτος 2022, από την
καταβολή έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. (Ε.Ο.Π,Υ.Υ.), για την αντιμετώπιση του
αντισταθμιστικού μέτρου της πλήρους απαλλαγής από τη συμμετοχή στη
φαρμακευτική δαπάνη, όσων στερήθηκαν οριστικά την παροχή του Επιδόματος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α .Σ.)

2. Δαπάνη ύψους 932 χιλ. ευρώ, από την καταβολή αμοιβής λόγω
υπερωριακής απασχόλησης στο οριζόμενο προσωπικό των Διοικητικών
Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας έως την 31113.2022.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη ύψους 3,6 εκατ. ευρώ από την παράταση, έως την
3111.3.2022, της δυνατότητας απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια
νοσοκομεία.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση, έως την 3111.3.2022, της
δυνατότητας:
- πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού.
- ένταξης στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των
νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Ε.Σ.Υ. και την αποζημίωση
εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και
βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,
- απασχόλησης συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ.,
- διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό ιονιπ
19 (τιρί ή ΡΟΚ) και από τους ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τους
νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τους ΟΤΑ α’ βαθμού δια του
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν,
καθώς και από τους ιδιώτες φαρμακοποιούς,



Το ύψος της ενδεχόμενης δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
προσλαμβανόμενου προσωπικού κ.λπ.)

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από Τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασ’όλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ. - ν.π.δ.δ. — φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 7,7 εκατ. ευρώ από την αύξηση κατά 14 χιλιάδες του
αριθμού των εργαζομένων που δικαιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικό εποχιακό

βοήθημα.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ςιρτο τ κσι (ΊΊΤΟΝΤΚΟΪλ
Α1ΑΑΟ

ΑιιιΛΝΑίοριΕνιΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ


