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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

Στο σχέδιο νόμου <<Εκσυγχρονισμός και Α ναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 

Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 

Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις». 

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα: 

I. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 1.937,5 εκατ. ευρώ περίπου η οποία αναλύεται 
σε: 

88 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση πέντε (5) θέσεων προσωπικού 
για την κάλυψη σχετικών αναγκών του Υπουργείου Υγείας, (άρθρο 81 και 82) 

63,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση των λειτουργικών 

εξόδων των συνιστώμενων οργανικών μονάδων, (άρθρο 81 και 82) 
66 χιλ. ευρώ περίπου από τη μεταβολή του ύψους των αποδοχών στους 

αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της ΑΙΥ Α. (άρθρο 85) 
1,72 εκατ. ευρώ, κατά την πλήρη συγκρότηση των Τ.Ο.Μ.Υ., από την 

καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στο προσωπικό που στελεχώνει τις 

εν λόγω δομές. (άρθρο 101) 

2. Δαπάνη ύψους 15,3 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή των εξόδων 

συμμετοχής του Υπουργείου Υγείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το 

έτος 2018. (άρθρο 107) 

3. Ετήσια δαπάνη από: 

την επιχορήγηση του ΕΙΝΕ, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Σύμφωνα πάντως με 

το επισπεύδον Υπουργείο, η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού του , 

εκτιμάται στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ περίπου , (άρθρο 75) 
το σχεδιασμό και τη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την 

περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρούνται στα εθνικά 

μητρώα ασθενών, (άρθρο 83) 
την ανάληψη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ του έργου του Υπουργείου Υγείας, 

σχετικά με την αρχειοθέτηση του ΑΗΦΥ, (άρθρο 84) 
την καταβολή αμοιβής στους εξωτερικούς aξιολογητές της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης καθώς και 

στα μέλη αυτής όταν ορίζονται ως εισηγητές. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης θα 

εξαρτηθεί από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. , (άρθρο 86) 
τη σύσταση οργανικών θέσεων του προσωπικού που συνεπικουρεί τον 

Εθνικό Συντονιστή , το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την έκδοση της 

σχετικής κ.υ.α. , (άρθρο 91) 



την επέκταση και ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων λόγω της 
εφαρμογής της ηλεκτρονικής καταχώρησης παραπεμπτικώ~ ιατρικών 
εξετάσεων από τις μαίες - μαιευτές, (άρθρο 103) 

τη σύσταση προσωρινών και προσωποπαγών θέσεων σε οποιοδήποτε 

νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. για τους ιατρούς και οδοντιάτρους 

που πάσχουν από τη νόσο της ατελούς οστεογένεση ς ή τη νόσο fabry. (άρθρο 
132) 

την αναγνώριση για την πρόσληψή τους στο Ε.Σ.Υ. και το 

συνυπολογισμό για τη μισθολογική τους εξέλιξη ως χρόνος προϋπηρεσίας στο 

Ε.Σ.Υ. , του χρόνου προϋπηρεσίας και των ειδικευμένων ιατρών και 

οδοντιάτρων σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα κοινωνικής πρόνοιας, 

οποτεδήποτε και αν διανύθηκε, (άρθρο 136) 
τον συνυπολογισμό για τη βαθμολογική τους εξέλιξη του χρόνου 

προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ. , ειδικευμένων ιατρών, οδοντιάτρων και 

φαρμακοποιών, πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ ιατρών, ΠΕ 

ιατρών ειδικοτήτων, ΠΕ οδοντιάτρων και ΠΕ φαρμακοποιών, οι οποίοι, έχουν 

μεταταγεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας εποπτευόμενους από το 

Υπουργείο Υγείας και καταταγεί στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και 

φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με το 

επισπεύδον Υπουργείο, ανέρχεται στα 30, 6 χιλ. ευρώ περίπου, (άρθρο 136) 
την αναγνώριση ως προϋπηρεσία αντίστοιχη με του Ε.Σ.Υ. 

ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και το ΚΕΔΙ 

κατά τη διαδικασία διορισμού και εξέλιξής τους, (άρθρο 136) 
τον συνυπολογισμό για τη μισθολογική εξέλιξη των φυσικών 

νοσοκομείων-ακτινοφυσικών ιατρικής ΠΕ κατηγορίας του χρόνου της 

υποχρεωτικής δωδεκάμηνης πρακτικής άσκησης σε νοσοκομεία της Ελλάδας ή 

άλλης χώρας, (άρθρο 137) 
την απολαβή των ευεργετημάτων στο προσωπικό που εργάζεται στις 

περιοχές που μετατράπηκαν ή χαρακτηρίστηκαν εφεξής ως προβληματικές 

περιοχές Α' κατηγορίας, καθώς επίσης και σ ' αυτές που απέκτησαν το 

χαρακτήρα άγονης και προβληματικής περιοχής. (άρθρο 138) 

4. Ενδεχόμενη δαπάνη από: 

τη σύναψη παροχής υπηρεσιών και την καταβολή αμοιβής στον ΥΠΔ 

και τον αναπληρωτή του , που θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Γραφείου 

ΥΠΔ, σε περίπτωση κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων με προσωπικό εκτός 

δημόσιου τομέα, (άρθρο 82) 
τη δυνατότητα σύστασης εθνικών μητρώων ασθενώνr το ύψος της 

οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υ.α. , (άρθρο 83) 
την καταβολή συνδρομής σε περίπτωση δημοσίευσης συγκεντρωτικών 

στοιχείων των εθνικών μητρώων ασθενών και του συστήματος αρχειοθέτησης 

του ΑΗΦΥ για επιστημονικούς, ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς, (άρθρα 

83 και 84) 
την κατά παρέκκλιση αποζημίωση εξόδων κίνησης σε περίπτωση 

μετακίνησης του Προέδρου της ΑΙΥ Α, των μελών αυτής καθώς και των 

υπαλλήλων της Γραμματείας της, (άρθρο 85) 
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την καταβολή αμοιβής σε περίπτωση συμμετοχής νομικού ή πάρεδρου 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, για τη νομική υποστήριξη του έργου, 

(άρθρο 86) 
την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και στελέχωσης των ΧΕΧ, σε 

περίπτωση λειτουργίας τους. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης θα εξαρτηθεί από 
την έκδοση της σχετικής υ.α. , (άρθρο 91) 

την καταβολή των εξόδων ενσωμάτωσης στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των 

συνταγογραφικών περιορισμών και των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης για 

μεμονωμένα φάρμακα ή ομάδες φαρμάκων, (άρθρο 92) 
τη δυνατότητα σύστασης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ, για την 

ένταξη των ιατρών και οδοντιάτρων των άρθρων 16 και 17 του ν.4238/2014, οι 
οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους δυνάμει δικαστικών αποφάσεων στις 

Δ ΥΠΕ. (άρθρο 128) 
τη δυνατότητα αύξησης των θέσεων προσωπικού για τα Γενικά 

Νοσοκομεία και τα Γενικά Νοσοκομεία - ΚΥ που είναι εγκατεστημένα σε 

νησιωτικές περιοχές ή είναι τα μοναδικά στην aυτοδιοικητική περιφερειακή 

ενότητα όπου εδρεύουν με δυναμικότητα έως και 120 κλίνες (άρθρο 126) 
την καταβολή αμοιβής σε μέλη και στους Προέδρους της Τομεακής 

Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) και της 

Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 

(Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) , 

την καταβολή αμοιβής σε μέλη στο Περιφερειακό1 Διατομεακό 

Συμβούλιο (που διοικεί τις Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής 

Υγείας), καθώς και 

την καταβολή αμοιβής σε μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ελέγχου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

(άρθρο 145) 

5. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 41 χιλ. ευρώ περίπου, από την προμήθεια του 
απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων οργανικών 

μονάδων του Υπουργείου Υγείας. (άρθρο 81 και 82) 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

6. Ενδεχόμενη μείωση εσόδων από την αναπροσαρμογή σε χαμηλότερο 

ύψος των προστίμων που δύναται να επιβληθούν σε ιατρούς που υπερβαίνουν 

τα προβλεπόμενα όρια συνταγογραφήσεων. (άρθρο 92) 

Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού. 
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11. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των 

νοσοκομείων του ΕΣΥ (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενα από ~ον κρατικό 
προϋπολογισμό - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) 

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα σύστασης Πολυδύναμων 

Κέντρων Αντιμετώπισης της κρίσης των χρηστών Ναρκωτικών και του 

Αλκοολισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υ.α. 

(άρθρο 123) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, κατά 

περίπτωση. 

111. Επί του Προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενο από τον 

κρατικό προϋπολογισμό - φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη από: 

τη δημιουργία και τήρηση του «Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», (άρθρο 87) 
την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων για την εκτέλεση του 

έργου της, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. , 

(άρθρο 93) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

IV. Επί του Προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) 

(ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό- φορέας 

της Γενικής Κυβέρνησης) 

Ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση κάλυψης των δαπανών μετακίνησης 

εκτός έδρας, με διανυκτέρευση ή αυθημερόν επιστροφή και με δικαίωμα 

αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μετακινήσεων στο εξωτερικό, 

εργαζομένων σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. , που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Υγείας. (άρθρο 110) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.Α. 

V. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ) (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό) 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 498 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε: 

11 Ο χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αποδοχών στους 

προϊσταμένους των δύο (2) νέων Γενικών Διευθύνσεων, (άρθρο 57) 
- 388 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση τωΙΙΥ λειτουργικών 

εξόδων των νέων οργανικών μονάδων του νεοσύστατου φορέα. (άρθρο 56) 
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2. Ετήσια δαπάνη από τη: 

σύσταση οργανικών θέσεων και μονάδων καθώς και από τη σύσταση 

επιστημονικού συμβουλίου στον ΕΟΔ Υ, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί καθόσον εξαρτάται από την κατάρτιση , με κ.υ.α. , του 

οργανισμού του ΕΟΔ Υ, (άρθρο 61) 
διαφορά αποδοχών σε ιατρούς ΕΟΔ Υ λόγω μετατροπής της θέσης τους 

από κατηγορία ΠΕ σε κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ. (άρθρο 63) 

3. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων 

για τη μεταφορά προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ στον ΕΟΔ Υ σε περίπτωση 

έλλειψης αντίστοιχης οργανικής θέσης. (άρθρο 63) 

4. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 128 χιλ ευρώ περίπου από την προμήθεια του 
απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού των επιπλέον οργανωτικών μονάδων 

του Ε.Ο.Δ.Υ. έναντι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (άρθρα 56-57) 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ. 

νι. Επί του προϋπολογισμού του ΕΚΑΒ (ν.π.δ.δ. επιΎΟ011ΎΟύμενο από 

τον κρατικό προϋπολογισμό- φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή των δικαστικών εξόδων και των 

δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπιση των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου του ΕΚΑΒ σε περίπτωση που αυτά ενάγονται ή διώκονται ποινικά 

για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. (άρθρο 127) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. 

VII. Επί του προϋπολογισμού του ΕΟΜ και των προϋπολογισμών 

δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και ν.π.ι.δ. 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας (ν.π.δ.δ. επιιχορηγούμενα 

κατά βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό και φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης) 

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα οργάνωσης κέντρων δοτών 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την 

έκδοση της σχετικής υ.α. (άρθρο 142) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων. 

5 



VΠΙ. Επί του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών 

(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) (ν.π.ι.δ. επιΎοοτιγούμενο από τονι κρατικό 

προϋπολογισμό - φορέας ττις Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη ποσού 1,061 εκατ. ευρώ περίπου, από την πρόσληψη 

επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στον εν λόγω φορέα, (άρθρο 106) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

ΙΧ. Επί του Προϋπολογισμού του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) (ν.π.ι.δ. επιχορηγούμενο από τον κρατικό 

προϋπολογισμό - φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη ποσού 250 χιλ. ευρώ περίπου, από την πρόσληψη επικουρικού 

προσωπικού, πλην ιατρών, στον εν λόγω φορέα. (άρθρο 1 06) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

Χ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των 

ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ, του προϋπολογισμού του Κέντρου 

Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών, καθώς 

και του προϋπολογισμού του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας 

(νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούμενα 

από τον κρατικό προϋπολογισμό - Φορείς της Γενικής Κυβέρντισης) 

Ετήσια δαπάνη από την επιχορήγηση - χρηματοδότηση των Κοι.Σ.Εν. 

για την αντιμετώπιση του κόστους λειτουργίας τους. (άρθρο 144) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων. 

ΧΙ. Επί των προϋπολογισμών των φορέων που έχει διατεθεί προσωπικό 

τουΚΕΕΛΠΝΟ 

Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων 

για την υλοποίηση της επιθυμίας υπαλλήλων να μεταταγούν στους φορείς που 

έχουν διατεθεί και εφόσον δεν υφίστανται αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου 

οργανική θέση. (άρθρο 63) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών των ανωτέρω φορέων. 
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XII. Επί του Προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού /Φαρμάκων 
(Ε.Ο.Φ.) (ν.π.δ.δ. μη επιχορηγούμενο από το\\ κρατικό 

προϋπολογισμό - φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Μείωση εσόδων ύψους 235 χιλ. ευρώ περίπου, από την μεταφορά στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων προϊόντων. 

(άρθρο 89) 
Η ανωτέρω μείωση εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων 

του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Φ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ε.i.ΚΑΛΩΤΟΣ 

Ειδ . ΕΟΔ Υ κλπ θεματα υπ .υγειας 

Αθήνα, ιS Φεβρουαρίου 2019 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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