
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

με τίτλο

«Κύρωση α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς —‘Εργο ΧΙ, Παράρτημα 13

της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωψελές’Ιδρυμα

Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των

υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από

6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Σ.

Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών

στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας)>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’

Κύρωση της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς — ‘Εργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της

από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος <ιΚοινωελές Ιδρυμα

Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση

των υποδομών στον τομέα της Υγείας

Άρθρο πρώτο Κύρωση σύμβασης

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ — ΕΡΓΟ ΧΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ΤΟΥ Ν. 4564/2018)

Άρθρο Ι Σκοπός και αντικείμενο - Περιγραψή του έργου

Άρθρο 2 Όροι υλοποίησης της δωρεάς του έργου

Άρθρο 3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Άρθρο 4 Προϋπολογισμός

Άρθρο 5 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και δωρεά του έργου

Άρθρο & Ονομασία

Άρθρο 7 Αποιτοίηση ευθύνης

Άρθρο 8 Λοιπο[όροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σχέδιο Μνημονίου

Επιμέρους Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Β’

Κύρωση της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ιιΚοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος»

και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον

τομέα της Υγείας

Άρθρο δεύτερο Κύρωση της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωψελές Ίδρυμα

Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την

ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο Τρίτο Υλοποίηση προγραμμάτων για τη μεταρρύθμιση της

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (ςπί ρ55)
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Άρθρο Τέταρτο Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε δομές

υγείας — Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 29 ν. 4495/2017

Άρθρο πέμπτο Παράταση της διάρκειας κάλυψης της μισθοδοσίας και λοιπών

εξόδων λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας από

ενωσιακούς πόρους στο Πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου

προγράμματος —Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 106 ν. 4461/2017

Άρθρο έκτο Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού

Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιψερειών και των

Κέντρων Υγείας

Άρθρο έβδομο Παράταση διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και

ωψελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές ψαρμάκων —

Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο

ενενηκοοτό ν. 4812/202 1

Άρθρο όγδοο Κινητικότητα νοσηλευτικού και παραΙατρικού προσωπικού

μεταξύ ψορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας -

Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 8 και προσθήκη Παρ. 11 και 12 στο

άρθρο 50 ν. 4368/2016

Άρθρο ένατο Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρικού προσωπικού στη Μονάδα

Εντατικής Θεραπείας νοσηλευτικού ιδρύ ματος «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Άρθρο δέκατο Αποσπάσεις πάσης ψύσεως προσωπικού από την Κεντρική

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Φορείς του Υπουργείου Υγείας

και τις Υγειονομικές Περιψέρειες στην ανώνυμη εταιρεία με την

Επωνυμία «Οργανισμός Διασψάλισης της Ποιότητας στην Υγεία

Α.Ε.» - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4715/2020

Άρθρο ενδέκατο Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών αρχεισθέτησης

και διαχείρισης αρχείου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο δωδέκατο Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του

κορωνοϊσύ ΟνΙ0-ι9 στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας

Άρθρο δέκατο Τρίτο Αρχεία ιατρικών δεδομένων από τον εμβολιασμό του

πληθυσμού κατά του κορωνοϊού ΟνΊ0-19 - Τροποποίηση παρ.

3 άρθρου 45 ν. 4790/2021

Άρθρο δέκατο τέταρτο Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής

‘Ερευνας και Τεχνολογίας — Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν.

2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991

Άρθρο δέκατο πέμπτο Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο δέκατο έκτο Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α’

Κύρωση της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς —‘Εργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της

από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωψελές’Ιδρυμα

Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των

υποδομών στον τομέα της Υγείας

Άρθρο πρώτο

Κύρωση σύμβασης

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 2211.2022 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς ‘Εργο ΧΙ

(Παράρτημα 13) της από 6,9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωελές

‘Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση

των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε μετον ν. 4564/2018 (Α’ 170), καθώς

καιτο συνημμένο σε αυτή Παράρτημα 1, που υπεγράψησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για

την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος που αψορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση

ενός πενταετούς επιστημονικού προγράμματος για την ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας

παιδιών και εψήβων στην Ελλάδα και τη διασψάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης

ψροντίδας στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:
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[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13]

Επιμέρους Σύμβαση ΔωρεάςΕργο ΚΙ

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωιτσύμενου για την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομικών, ιιο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό
Οικονομικών κο. Απόστολο Βεσυρόπουλο, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα.
Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό Υγείας κο. Αθανάσιο Πλεύρη, την Υψυπουργό Υγείας κα. Ζωή
Ράπτη (εφεξής το «Ε.Δ.»),

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ

Της Εταιρείας ειδικού (κοινωψελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «Κοινωψελές
Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» που εδρεύει στις Βερμσύδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με
την υα’ αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με
ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραψή της
Σύμβασης από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και την Κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και
ιτληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος, (εφεξής το ιίΙδρυμα»),

Εψεξής συλλογικά αποκαλούμενα τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σε εκτέλεση του από 21 Μαρτίου 2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του Κοινωψελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ και της από 6 Σεπτεμβρίου
2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωψελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ
Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ (εφεξής η «Σύμβαση»), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Ν. 4564/2018
(ΦΕΚ Α’170/21.09.2018), όπως στη συνέχεια η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε στις
05.11.2019 (Ν. 4638/2019) και στις 30.06.2021 (Ν. 4812/202 1), συμψωνήθηκαν και έγιναν
αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι υλοποίησης μίας σειράς συμβάσεων δωρεών για την ενίσχυση
και αναβάθμιση των υποδομών του Τομέα της υγείας στην Ελλάδα προς όφελος κάθε
προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης (εψεξής «Πρωτοβουλία για την Υγεία» ή
«Πρωτοβουλία»).

Ειδικότερα, με την τροποποίηση της Σύμβασης που κυρώθηκε με τον Ν. 4812/2021
εντάχθηκε, ως επιπρόσθετο έργο υπό την Πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός
νέου πενταετούς επιστημονικού Προγράμματος για την Ενίσχυση του τομέα της ψυχικής
υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα ως ιίΕργο ΧΙ».

Η ανωτέρω προσθήκη έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής του από 2 Απριλίου 2021
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κοινωψελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) καιτου
Υπουργείου Υγείας, δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε και Ορίστηκε μεταξύ των

Ι

\ \
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συμβαλλόμενων μερών ένα πλαίσιο συνεργασίας για την ωρίμανση, σχεδιασμό και

υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος για αρχική χρονική περίοδο πέντε ετών από την

έναρξη της υλοποίησης, η οποία περίοδος Θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το

Κοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Επιμέρους Σύμβαση (εψεξής «Επιμέρους

Σύμβαση.Εργο Χ» ή «Επιμέρους Σύμβαση») έχουν Την έννοια που τίθεται στο άρθρο Ι της

Σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικά στην παρούσα.

Άρθρο Ι

Ι. Σκοπός και Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση

ενός πενταετούς επιστημονικού προγράμματος για την ενίσχυση του Τομέα ψυχικής υγείας

παιδιών και εφήβων ατην Ελλάδα και τη διασψάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης

ψροντίδας στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας (εψεξής το «‘Εργο»).

Το’Εργο Θα υλοποιηθεί με αποκλειστική χρηματοδότηση από το’Ιδρυμα μέσω της ανώνυμης

εταιρείας ειδικού σκοπού «Πρωτοβουλία για την Υγεία Μ.Α.Ε.» ως Φορέας Υλοποίησης των

Έργων υπό την Πρωτοβουλία. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση του Ιδρύματος αψορά

αποκλειστικά το χρονικό διάστημα στρατηγικού σχεδιασμού του έργου και την πιλοτική

ψάση υλοποίησής του διάρκειας πέντε ετών (εφεξής η «πιλοτική ψάση»), η έναρξη της

οποίας άρχεται από την κύρωση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης με Νόμο.

Το ‘Εργο Θα υλοποιηθεί ως εξής: το αντικείμενο της δωρεάς που αφορά στον σχεδιασμό και

υλοποίηση του επιστημονικού προγράμματος, όπως αυτό αναλύεται παρακάτω, Θα

υλοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκστιική Εταιρεία μετην Επωνυμία «Πρωτοβουλία για

την Παιδική Ψυχική Υγεία», με έδρα την Αθήνα, ΑΦΜ 99668933, (εφεξής ο «Διαχειριστής

του ‘Εργου»), ο οποίος Θα αναλάβει για λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης τη διαχείριση

και τεχνική εποπτεία του ‘Εργου κατά την πιλοτική φάση.

Η σύσταση του Διαχειριστή ‘Εργου προβλέψθηκε ήδη από το 2 Απριλίου 2021 Μνημόνιο

Συνεργασίας και Κρίθηκε αναγκαία κατά την πιλοτική φάση προκειμένου να λειτουργήσει ως

ανεξάρτητος φορέας μεταξύ της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία Μ.Α,Ε.», του Ιδρύματος και

του Υπουργείου Υγείας, ενώ προβλέπεται να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο

Ψυχικής Υγείας «ςι1ι ΜΙπε ΙΙίυ1» με έδρα την Νέα Υόρκη, (εψεξής «ςΙι1τ Μιπ

Ι$1Ίίυ1» ή «ςΜι»).

Ο ρόλος του ςΙιΙΙς ΜΙπι Ιπ511υ1 κατάτην πιλοτική φάση αψοράστην εισψορά επιστημονικής

τεχνογνωσίας, ώστε σι επιστημονικοί στόχοι του Προγράμματος να ανταποκρίνονται σε

διεθνείς προδιαγραφές και βέλτιστες Πρακτικές για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών

ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητες του τομέα στην Ελλάδα όπως

αυτές Θα προσδιοριστούν και διαμορψωθούν από το εγχώριο Δίκτυο Αναφοράς το οποίο

περιγράψεται παρακάτω.
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ΙΙ. Περιγραφή του’Εργου

Το ‘Εργο Θα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες υλοποίησης:

1. Σύσταση και δραστηριοποίηση ενός Πανελληνίου Δικτύου Αναφοράς νια την Ψυχική
Υγεία Παιδιών και Εφήβων, με κατά τόπους Κέντρα Αναφοράς στην Αλεξανδρούπολη,
Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη ιιαι Πελοπόννησο, (εψεξής ιιΔίκτυο Αναφοράς» ή
«Δίκτυο»). Το Δίκτυο Αναψοράς συστήνεται με σκοπό την ενίσχυση του έργου των
επαγγελματιών και δομών παιδικής και εψηβικής ψυχικής υγείας ανά τη χώρα, μέσω της:

α. Δημιουργίας και υποστήριξης ενός δικτύου επαγγελματιών ψυχικής υγείας και
ψυχοκσινωνικής στήριξης παιδιών και εψήβων, με στόχο την ενδυνάμωση του
κλάδου και τη συνδιαμόρψωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και
τεχνογνωσίας,

β. Ανάπτυξης, υλοποίησης, διάδοσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και εργαλείων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω,

γ. Διεξαγωγής και υποστήριξης ερευνητικών πρωτοβουλιών για την παιδική ψυχική
υγεία,

ό. Ευαισθητοποίησης αναφορικά με ζητήματα ψυχικής υγείας παιδιών και εψήβων.

Τα επιμέρους Κέντρα Αναφοράς του Δικτύου Θα λειτουργήσουν συγκεκριμένα ως
συντονιστικοί ψορείς για την εμπλοκή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και
ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών και εφήβων, την κατάρτιση και διάδοση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω, την εν γένει παροχή
τιοιοτικής ψυχικής φροντίδας αδιακρίτως σε παιδιά και εψήβσυς στις αντίστοιχες περιοχές,
και τη διευκόλυνση υλοποίησης των συμβουλευτικών ομάδων εψήβων, όπως αναλυτικά
περιγράφονται παρακάτω.

Τα κατά τόπους Κέντρα Αναψοράς Θα συσταθούν βάσει σύναψης Μνημονίων Συνεργασίας
μεταξύ, αφενός, του Διαχειριστή ‘Εργου, αφετέρου, των Υπουργείου Υγείας, δημόσιου
Νοσοκομείου ή Πανεπιστημίου, και της αντίστοιχης Κλινικής που Θα συμμετέχει στο
πρόγραμμα, με όρους και υποχρεώσεις όπως ενδεικτικά προβλέπονται στο σχέδιο
Μνημονίου που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι.

Τα κατά τόπους Κέντρα Αναφοράς Θα απασχολούν προσωπικό το οποίο Θα προσληψθεί από
τον Διαχειριστή του ‘Εργου σύμψωνα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος και
τις κατά τόπου προτεραιότητες και με στόχο νιτ παρέχει ερευνητικό, κλινικό και εκπαιδευτικό
έργο. Συμπληρωματικά, το προσωπικό που Θα απασχολείται στα Κέντρα Αναφοράς Θα
παρέχει και κλινικές υπηρεσίες στο Πλαίσιο που υπαγορεύει το Μνημόνιο Συνεργασίας με
την αντίστοιχη Κλινική. Παράλληλα, ο Διαχειριστής του ‘Εργου δύναται να συνεργάζεται με
το Προσωπικό που απασχολείται ήδη στην Κλινική, προκειμένου να επιτευχθεί η
ευχερέστερη υλοποίηση του προγράμματος σύμψωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν στα
επιμέρους Κέντρα Αναφοράς και την κείμενη νομοθεσία.
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Την αποκλειστική ευθύνη της επιστημονικής και κλινικής εποπτείας επί του ανωτέρω

προσωπικού των Κέντρων και των παραδοτέων τους Θα Φέρει η αντίστοιχη Κλινική κατά τα

προβλεπόμενα στο Μνημόνιο Συνεργασίας, ενώ το εν λόγω προσωπικό Θα υπόκειται στους

ισχύοντες κανονισμούς και κώδικες δεοντολογίας του εκάστοτε Νοσοκομείου,

Πανεπιστημίου ή δομής, και Θα συμμορφώνεται με τις διαδικασίες αναψσράς, επίβλεψης

και εποπτείας, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού της Κλινικής. Επιπρόσθετα, το

προσωπικό οψείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμψωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και

το Πρωτόκολλο Παιδικής Διασψάλισης και Προστασίας που Θα συνταχθούν στο Πλαίσιο της

πιλοτικής ψάσης του ‘Εργου και Θα εψαρμόζσνται υποχρεωτικά και ανεξαιρέτως από όλους

τους επαγγελματίες που Θα απασχολούνται στο Δίκτυο Αναψοράς.

Διαψοροποιήσεις αποκλειστικά ως προς την επιλογή και δραστηριοποίηση των Κέντρων

Αναψοράς, ή την προσθήκη νέων Κέντρων που Θα συμμετέχουν στο Δίκτυο, είναι δυνατές

μόνο κατόπιν έγγραψης συμψωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Φορέα

Υλοποίησης ενεργώντας για λογαριασμό του δρύματος, δίχως να απαιτείται νομοθετική

τροποποίηση της παρούσας Επιμέρους Σύμβασης.

2. Εκπαίδευση και Κατάρτιση:

Το Δίκτυο Αναφοράς, σε στενή συνεργασία και μετην επιστημονική συμβολή του Μπς

Ιπ511υθ, Θα σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων

που Θα στοιχειοθετηθούν πάνω στους άξονες της πρόλη 4ης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης

των δυσκολιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εψήβους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Θα

παρέχονται από τα κατά τόπους Κέντρα Αναψοράς, και Θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες

(@νίποα-1ες) παρεμβάσεις και αξιολογήσεις, στοχεύοντας στην Ενίσχυση και περαιτέρω

υποστήριξη των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών και

εψήβων σε ολόκληρη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, τα προς υλοποίηση εκπαιδευτικά

προγράμματα Θα εντάσσονται στις κάτωθι τρεις βασικές κατηγορίες:

Εκπαιδευτικά προγράμματα στις «Βασικές Αρχές Ψυχικής Υγείας και Παιδικής

Προστασίας», τα οποία Θα απευθύνονται ευρέως σε όλους τους επαγγελματίες υγείας

και ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών και εψήβων, με σκοπό την περαιτέρω κατάρτιση

και ενδυνάμωσή τους.

Τα εν λόγω προγράμματα Θα παρέχονται δωρεάν και αδιακρίτως στους επαγγελματίες

ψυχικής υγείας και ψυχσκοινωνικής στήριξης που υποστηρίζουν παιδιά και εψήβους.

Προτεραιότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Θα δίδεται σε όσους επαγγελματίες υγείας,

ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης απασχολούνται σε δημόσιο Φορέα, και σε

επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης που απασχολούνται σε

ψορείς της κοινωνίας των πολιτών στο Πλαίσιο προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα στις «Βασικές Αρχές Ψυχικής Υγείας και Παιδικής

Προστασίας για Εκπαιδευτικούς» τα οποία Θα απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της

δημόσιας Εκπαίδευσης, όπως ενδεικτικά στους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

σχολικών μονάδων, λοιπό προσωπικό ψυχοκοινωνικής στήριξης που εντάσσεται στο

δυναμικό των σχολείων και προσωπικό μονάδων και δομών που στηρίζουν παιδιά και
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εψήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την περαιτέρω κατάρτιση και
ενδυνάμωσή τους.

Τα εν λόγω προγράμματα για Εκπαιδευτικούς Θα παρέχονται δωρεάν και αδιακρίτως σε
όλους τους επαγγελματίες (π.χ. εκπαιδευτικούς, διευθυντές, κοινωνικούς λειτουργούς,
ψυχολόγους κλπ.) που εργάζονται για παιδιά και εψήβους σε σχολικές μονάδες.
Προτεραιότητα συμμετοχής Θα δίδεται σε όσους εργάζονται σε δημόσια σχολεία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα στις «Εξειδικευμένες Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους» τα
οποία Θα παρέχονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους και
ψυχολόγους) για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, με έμψαση στην
κατάρτιση τους σε τεκμηριωμένες (νί πε-5&) και μετρήσιμες παρεμβάσεις που Θα
βασίζονται σε ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία προς αυτόν τον σκοπό.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα Θα παρέχονται δωρεάν σε επαγγελματίες ψυχικής
υγείας, σι οποίοι εργάζονται στον δημόσιο τομέα, σύμψωνα με τα κριτήρια και τις
διαδικασίες συμμετοχής που πρόκειται να προβλεψθούν κατά τσ πρώτο έτος της
ιτιλοτικής ψάσης υλοποίησης του ‘Εργου.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα Θα συν-διαμορψωθούν από το Δίκτυο Αναψοράς με τη
συμβολή του ςίΙ Μπ Ιπ1υο, και Θα υλοποιηθούν μέσω των επιμέρους Κέντρων
Αναψοράς, με τη γενικότερη συνδρομή του Διαχειριστή του ‘Εργου.

Σύμψωνα με τις πρσδιαγραψές και το Πλαίσιο υλοποίησης των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, η διαρκής αξιολόγηση του αντικτύπου αυτών αποτελεί βασικό συστατικό της
ιτρσβλετιόμενης διαδικασίας για ενδεχόμενες αναγκαίες αναπροσαρμογές και την οριστική
διαμόρψωση της μορψής, του περιεχομένου και του τρόπου υλοποίησης του συνόλου των
εκπαιδεύσεων.

3. Ανάιττυξη εργαλείων ηλεκτρονικής μορ4ής και ψηψιακών μέσων τήλε-ψυχιατρικής,
τόσο για κλινικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και
εφήβων, συμπεριλαμβανομένης της ψηψιακής καταγραφής των ωψελούμενων του
προγράμματος καιτης δημιουργίας ηλεκτρονικών ψακέλων με βάση την κείμενη νομοθεσία
Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ψηψιοποίησης υπηρεσιών υγείας.

4. Ανάπτυξη μεθοδολονίας και εργαλείων νια τη συμμετοχή ε4ήβων σε συμβουλευτικές
ομάδες του προγράμματος με αντικείμενο ζητήματα ψυχικής υγείας, ψυχικής
ανθεκτικότητας και ψυχοκοινωνικής ευημερίας παιδιών και εψήβων. Πιο συγκεκριμένα,
κατά τη διάρκεια της πιλοτιιιής περιόδου Θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ένα σχέδιο δράσης
γιατη συγκρότηση καιδράση συμβουλευτικών ομάδων εψήβων στο πλαίσιοτηςλειτουργίας
του Δικτύου Αναψοράς. Στόχος των συμβουλευτικών ομάδων Θα αποτελεί η συζήτηση,
εξοικείωση και διαβούλευση επί ζητημάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας και ψυχικής
ανΘεκτικότητας των παιδιών και των εψήβων, αλλά και η ενεργή εμπλοκή των ομάδων στη
συνδιαμόρφωση των ως άνω περιγραψέντων εκπαιδευτικών εργαλείων και σχετικών
δράσεων και παραδοτέων του προγράμματος, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες των παιδιών και εψήβων όπως πρασδιορίζονται και
προτεραιοποιούνται από τους ίδιους. Το σχέδιο δράσης για τις συμβουλευτικές ομάδες
εψήβων Θα περιλαμβάνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής μέσω δημόσιων σχολείων β’
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βάθμιας εκπαίδευσης και Θα κατατεθεί προς έγκριση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός του πρώτου έτους από την έναρξη της

πιλοτικής ψάσης, σύμψωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Οι συμβουλευτικές ομάδες εψήβων Θα λαμβάνουν χώρα στα Κέντρα Αναψοράς του Δικτύου,

η συμμετοχή σε αυτές Θα είναι προαιρετική και Θα διευκολύνονται και συντονίζονται κατά

τη διεξαγωγή τους από τα μέλη των Κέντρων Αναψοράς, τα οποία Θα εκπαιδευτούν, κεντρικά

μέσω του ιτρογράμματος, στις μεθόδους συμμετοχικών δράσεων και διαδραστικής

επικοινωνίας με εψήβους. Κατά τη διάρκεια της ιτιλοτικής περιόδου και στο Πλαίσιο

σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Θα αναπτυχθεί

συγκεκριμένη μεθοδολογία και σειρά εργαλείων σχετικά με την ασψαλή, ελεύθερη και

ενεργή συμμετοχή παιδιών και εψήβων σε συμβουλευτικές ομάδες διαβούλευσης και

ενδυνάμωσης. Τα εργαλεία Θα γίνουν ελεύθερα διαθέσιμα σε κάθε επαγγελματία ή ψορέα

του κλάδου.

ρθρο 2

Όροι Υλοποίησης της Δωρεάς του ‘Εργου

Στο Πλαίσιο της υλοποίησης της δωρεάς του ‘Εργου ΧΙ, το Ε.Δ. διά του Υπουργείου Υγείας

αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1) Το Ε.Δ. διά των αρμόδιων Φορέων του κατά τη διάρκεια της ττιλοτικής ψάσης μεριμνά για

τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης του ‘Εργου ΧΙ παρέχοντας έγκαιρα κάθε

αναγκαία συνδρομή, όπως ενδεικτικά: ι) διευκολύνοντας τις συνεργασίες με δημόσια

Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Κλινικές και επιμέρους δομές ψυχικής υγείας που συμμετέχουν

ή αλληλοεπιδρούν με το Δίκτυο Αναψοράς, καθώς και με σχετικούς ψορείς του δημοσίου

τομέα καισυναρμόδιαΥπουργεία, (ΙΙ) διευκσλύνσνταςτη δράση καιπαροχή υπηρεσιώντων

ομάδων των Κέντρων Αναψοράς στο Πλαίσιο και στους χώρους των αντίστοιχων Κλινικών και

δομών υγείας, με βάση και τα όσα ορίζονται στα Μνημόνια Συνεργασίας του Άρθρου Ι παρ.

ΙΙ, (ΙΙΙ) ενθαρρύνοντας, μέσω έμπρακτων κινήτρων, τη συμμετοχή των επαγγελματιών

ψυχικής υγείας στην παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη συνεργασία

με το Δίκτυο Αναψοράς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω της παροχής αιτιολογημένης

εκπαιδευτικής άδειας για την παρακολούθηση των εκιταιδεύσεων, (Ιν) διευκολύντας και

ουμβάλλοντας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Αναψοράς, στη διαμόρψωση της διαδικασίας

πιστοποίησης από αναγνωρισμένο δημόσιο ψορέα, που Θα πιστοποιεί την παρακολούθηση

και ολοκλήρωση των βασικών και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από

επαγγελματίες του κλάδου, και(ν) διευκολύνοντας καιδιασψαλίζσντας την ηλεκτρονική δια

συνδεσιμότητα των ψηψιακών εργαλείων και συστημάτων τήλε-ψυχιατρικής που Θα

συ σταθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

ΙΙ Το Ε.Δ. με το πέρας της πιλοτικής ψάσης δεσμεύεται ότι:

(ί) Θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου, με ιδίους πόρους, τη συνέχιση της λειτουργίας του

Δικτύου και των επιμέρους Κέντρων Αναψοράς, τα οποία Θα ενσωματωθσύν στις

αντίστοιχες κλινικές και δομές Ψυχικής Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των
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επαγγελματιών που απαρτίζουν Το Δίκτυο υπολογίζονται σε εικοσιπέντε έως τριάντα

επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών και εψήβων.

ΣΤΟ Πλαίσιο αυτό, το Ε.Δ. μεριμνά ώστε το προσωπικό που ήδη έχει εξειδίκευση στο

‘Εργο μέσω της απασχόλησης του σε Θέσεις Εργασίας στα Κέντρα Αναψοράς κατά τη

διάρκεια της πιλοτικής ψάσης και έχει προσληψθεί από τον Διαχειριστή του ‘Εργου,

να αξιολογηθεί και αξιοποιηΘεί σύμψωνα μετην κείμενη νομοθεσία στο Πλαίσιο του

προσωπικού της εκάστοτε Κλινικής προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση του

εκπαιδευτικού και κλινικού έργου που προβλέπεται στο Πλαίσιο λειτουργίας των
Κέντρων Αναφοράς.

() Το Υπουργείο Υγείας υποχρεούται εντός δώδεκα (12) μηνών, κατ’ ελάχιστο, προ της

προβλεπόμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της πιλοτικής Φάσης, να μεριμνήσει για

τη δημιουργία νέου Τμήματος υπό τη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εψήβων

του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

(Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ) (‘Εργο ΙΙ υπό την Πρωτοβουλία) και σύμψωνα μετα όσα ορίζονται στον

Οργανισμό του. Το νέο Τμήμα Θα υποκαταστήσει πλήρως τον Διαχειριστή του ‘Εργου

στις λειτουργίες και συντονιστικό του ρόλο επί του Προγράμματος, ενώ Θα εντάξει

στην λειτουργία του το Κέντρο Αναψοράς που Θα έχει συσταθεί ατην Θεσσαλονίκη

κατά την πιλοτική Φάση.

Σκοπός του Τμήματος υπό τη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εψήβων του

Π.Π.ΝΘ.ΙΣΝ είναι να λειτουργήσει ως συντονιστικός Φορέας του Δικτύου Αναψοράς

και Πρότυπο Κέντρο Αναψοράς για την Ελλάδα, ενώ Θα λειτουργεί βάσει Κανονισμού

λειτσυργίας (ο «Κανονισμός»), σι βασικές αρχές του οποίου Θα γνωστοιτοιηθούν στο
‘Ιδρυμα τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση της ιτιλοτικής ψάσης και Θα λάβουν την

έγγραψη συναίνεση αυτού. Μετατροπή ή αντικατάσταση του Τμήματος καθώς και
τροποποίηση του Κανονισμού επιτρέπεται μόνο με την Προηγούμενη έγγραψη

συναίνεση του Ιδρύματος,

(ΙΙΙ) Το Ε.Δ. δεσμεύεται να συνεχίσει με ιδίους πόρους την υλοποίηση των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων, τα οποία Θα παρέχονται δωρεάν οε όλους τους επαγγελματίες

ψυχικής υγείας και ψνχοκοινωνικής στήριξης που εργάζονται με παιδιά και εψήβους

στον δημόσιο τομέα και σε ψορείς εγγεγραμμένους στα επίσημα μητρώα Μη
κυβερνητικών ή/και εΘελσντικών Οργανώσεων του συγκεκριμένου πεδίου, σύμψωνα

με τα κριτήρια και τις Διαδικασίες που Θα θεσπιοτσύν στη διάρκεια της πιλοτικής

περιόδου για την εκάστοτε κατηγορία επαγγελματιών και όσα διαλαμβάνονται στην
παρούσα.

(Ιν) Το Ε.Δ. δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει πιστοποίηση προς τους επαγγελματίες

σχετικά με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, από Δημόσιο

αναγνωρισμένο ψορέα, σύμψωνα με τη σχετική διαδικασία και κριτήρια που
πρόκειται να οριστικοποιηθούν κατά τη Διάρκεια της πιλοτικής περιόδου.
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Άρθρο 3

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ‘Εργου μετά την ημερομηνία κύρωσης με νόμο της

παρούσας Επιμέρους Σύμβασης Θα οριστικοποιηΘεί από το Ίδρυμα μέσω του Φορέα

Υλοπο ίη σης.

Το’Ιδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει

το ‘Εργο εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξαιτίας

γεγονότων εκτός της σψαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, το

χρονοδιάγραμμα Θα παρατείνεται ή προσαρμόζεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα

κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραψη συναίνεση του Ιδρύματος, με

την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. Ι του άρθρου 17 της Σύμβασης.

Άρθρο 4

Προϋιτολογισμός

Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσηςτου’Εργου υπολογίζεται μέχριτου ποσού των 15.000.000

Ευρώ, το οποίο αφορά το σύνολο του αντικειμένου του επιστημονικού προγράμματος και

ειδικότερα αψορά σε καταβολές που Θα κάνει είτε το Ίδρυμα, είτε ο Φορέας Υλοποίησης, είτε

σ Διαχειριστής του ‘Εργου σε τρίτους. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το κόστος

συμβουλευτικών υιτηρεσιώντου αιίΙΙ Μέπι Ιπ5υ1ο γιατην Επιστημονική συνδρομή που Θα

παράσχει κατά την προκαταρτική Φάση και πιλοτική φάση υλοποίησης του ‘Εργου. Απόκλιση

από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος, με την

επιψύλαξη του άρθρου 5.2. της Σύμβασης.

Στο ανωτέρω ποσό εφαρμόζεται η απαλλαγή από ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27

παράγραφος Ι περίπτωση ιστ’ του νόμου 2859/2000, όπως ισχύ ει.

Άρθρο 5

Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Δωρεά του ‘Εργου

Ο Διαχειριστής του ‘Εργου δεσμεύεται ότι στο τέλος της πιλοτικής διάρκειας του

προγράμματος, Θα υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας έκθεση πεπραγμένων με περιγραψή της

προόδου υλοποίησης κατά τη διάρκεια της πενταετίας και στοιχεία ως προς τη διαδικασία

συν-διαμόρψωσης, αξιολόγησης και οριστικοποίησης των διαδικασίων και εργαλείων που

δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Το Υπουργείο Υγείας οψείλει, εντός 30

ημερών, να καταθέσει εγγράψως τυχόν ενστάσεις που έχει ως προς τα πεπραγμένα, και να

ζητήσει διευκρινίσεις. Μετά την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ή μετην οριστική

αποδοχή της έκθεσης, το Ε.Δ. μέσω του Υπουργείου Υγείας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ιο

‘Εργο και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό με βάση τα όσα αναλυτικά

περιγράψονται ανωτέρω και ειδικότερα στο άρθρο 2 (ί>.

Λί
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Άρθρο ό

Ονομασία

Το ‘Εργο ΧΙ Θα προσδιορίζεται εις το διηνεκές με ονομασία που Περιέχει το όνομα και

αναψέρεται στο «‘Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ως αποκλειστικού δωρητή. Με ξεχωριστή

συμψωνία των Συμβαλλομένων Μερών που Θα υπογραψεί εντός τριών μηνών από την
κύρωση της παρούσας με Νόμο Θα ορίζονται σι ειδικότεροι όροι που αψορούν στην

ανα ματοδοσία του ‘Εργου και στην αναγνώριση της δωρεάς του Ιδρύματος.

Άρθρο 7

Αιτοτιοίηση Ευθύνης

Τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, σύμψωνα με τις προ6ιαγραψές σχεδιασμού και

την τιροβλετιόμενη διαδικασία υλοποίησης του ‘Εργου, τα ιταραδστέα αυτού αποτελούν στο
σύνολό τους αποτέλεσμα συνδιαμόρψωσης και επιστημονικής συνδιαλλαγής μεταξύ των
εκπροσώπων του Δικτύου Αναψοράς, των συμμετεχόντων Νοσοκομείων και Κλινικών, της
υποστήριξης του ΜΙ, του Διαχειριστή του ‘Εργου καιτου Υπουργείου Υγείας, στο βαθμό που
Θα απαιτείται η δική του συνδρομή. Σκοπός της ανωτέρω συνεργασίας, αποτελεί η ανάπτυξη

εργαλείων, η σύσταση Δικτύου Κέντρων Αναψοράς, η εκπαίδευση των επαγγελματικών

ψυχικής υγείας καθώς και η ανάπτυξη διαδικασίας πιστοποίησης, όπως ειδικότερα

αναλύεται στην παρούσα, άρθρα 1, περ.ΙΙ (Περιγραψή του ‘Εργου), με γνώμονα το

επιστημονικό πρόγραμμα Επί της παιδικής ψυχικής υγείας να παράγει τα βέλτιστα
αποτελέσματα τόσο στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας όσο και σε παιδιά και εψήβους που

Θα Είναι ατιοδέκτες των αποτελεσμάτων του προγράμματος καθώς και εν γένει στο σύστημα
υποστήριξης της ψυχικής υγείας συνολικά.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου, το Ε.Δ.

αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι στο πλαίσιο της πιλοτικής ψάσης καθώς και με το πέρας

αυτής που Θα πιστοποιείται μετην πιστοποίηση ολοκλήρωσης δωρεάς, το’Ιδρυμα ως νομικό

πρόσωπο, τσ Δ.Σ. και οι Εργαζόμενοι αυτού καθώς και το Δ.Σ. του Διαχειριστή του ‘Εργου

ουδεμία συλλογική ή ατομική ευθύνη ψέρουν σχετικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών ή
τιαραλείψεων στις οποίες προβαίνουν στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας, σε συνέχεια

και των όσων ορίζονται ατην τελευταία παράγραψο του Προσιμίου της Σύμβασης.

Άρθρο 8

Λοιποί όροι

1. Η παρούσα Επιμέρους Σύμβαση από την υπογραψή της και την κύρωσή της με νόμο

αποτελεί Παράρτημα και αναιτόσπαστο τμήμα της Σύμβασης (Παράρτημα 13).

‘ .\ν



2. Για όσα Θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα Επιμέρους Σύμβαση ισχύουν

τα οριζόμενα οτα άρθρα της Σύμβασης, περιλαμβανομένης της ρήτρας διαιτησίας του

άρθρου 18 της Σύμβασης που ρητά ενσωματώνεται στην παρούσα διά αναψοράς,

Σε τιίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα επιμέρους Σύμβαση, η οποία βεβαιώθηκε

και υπογράψηκε σε έξι (6) πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστο των Μερών από ένα:

Για το

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Υποργός Υγείας

Ο Υπουργός Οικονομικών Αθανάσιος Πλεύρητ

Χρήστος ΣταΙκούρας

:Χ 7

Ο Υφυπουργός Οικονομικών Η Υφυπουργός Υγείας

Απόστολος Βεσυρόπουλος Ζωή Ράπτη
-

—

7
\; Ι

Η Υττνυργος Πώειας και Ορησκευμαΐων

Νι<ή Καμεως

Για το Ν
\\ Ν

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ
\\

ι
/7

Γεώργιος γόίρίδΓς Χριστίν Λαπροιτ{λου /
Αθήνα, 2 Νόέμβρίου 2022 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 202
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Επιμέρους Σύμβασης

(Σχέδιο Μνημονίου)

Το Υπουργείο Υγείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Υπουργό Υγείας κ.
και την ΥΦυπουργό Υγείας .... (ε4εξής το «Υπουργείο»),

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ....., όπως εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από
(εφεξής το «Π.Γ.Ν.Α.»)

Η Παιδοψυχιατρική Κλινική του , όπως εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από
(εψεξής η «Κλινική»), και

Η Αστική Μη Κερδοσκοττική Εταιρεία με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Παιδική
Ψυχική Υγεία» που εδρεύει στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα από ...., όπως έχουν
ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου (εψεξής η «Πρωτοβουλία νια την Παιδική Ψυχική Υγεία»),

άπαντες από κοινού ιιτα Μέρη»,

συμφωνούν και συναιτοδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Υπουργείο Υγείας και το Κοινωψελές ‘Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (εψεξής το «Ιδρυμα» ή
«ΙΣΝ») έχουν συνάψει το από 2 Απριλίου 2021 Μνημόνιο Συνεργασίας, με αντικείμενο τον
σχεδιασμό και υλοποίηση ενός νέου πενταετούς επιστημονικού προγράμματος για την
ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και εψήβων στην Ελλάδα (εψεξής «Το

Μνημόνιο»)

Το Μνημόνιο συνήψθη σε συνέχεια συζητήσεων του Υπουργείου και του ΙΣΝ, σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών ‘ΐΙιΙ ΜπΙ πιυ” με έδρα τη Νέα Υόρκη,
σχετικά με την ανάγκη στήριξης του συγκεκριμένου τομέα, ενώ με τον Ν. 4812/2021 το εν
λόγω πρόγραμμα προστέθηκε ως επιπρόσθετο έργο («‘Εργο ΧΙ») της από 0609.2018
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου για την Ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας («Πρωτοβουλία για την Υγεία»).

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμψωνα με τα όσα ορίζονται στο Μνημόνιο, συστήθηκε ήδη ο
νέος μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με την μσρψή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με
έδρα την Ελλάδα και υπό την επωνυμία (<Πρωτοβουλία για την Παιδική Ψυχική Υγεία», με
σκοπό να λειτουργήσει ως εγχώριος Φορέας υλοποίησης του προγράμματος (εψεξής
«Διαχειριστής ‘Εργου>)) Κατά την αρχική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας
πέντε ετών (εψεξής «η πιλοτική ψάση»).

Εν συνεχεία και εν αναμονή της κύρωοης με Νόμο της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς του ΙΣΝ
προς το Ελληνικό Δημόσιο με αντικείμενο την χρηματοδότηση του ‘Εργου ΧΙ, σε εκτέλεση του
Ν. 4564/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να
ορίσουν Περαιτέρω το Πλαίσιο και τις παραδοχές της μεταξύ τους συνεργασίας για την
ωρίμανση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος κατά την πιλοτική ψάση.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ιτεριλαμβάνειτρεις κύριους άξονες δράσης, σι οποίοι ορίζονται
ωςεξής:

Ν
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1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση:

Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ‘Βασικών Αρχών

Συμτιεριψοριιιής Υγείας Νέων’ για την περαιτέρω κατάρτιση και ενδυνάμωση

επαγγελματιών παιδικής ψυχικής υγείας, επαγγελματιών του ευρύτερου τομέα

παιδικής υγείας καιπαιδικής προστασίας, καθώς καιεκτταιδευτικών, με έμψαση στην

ευαισθητοποίηση, έγκαιρη πρόληψη και κατάλληλη προστασία παιδιών και εψήβων

σε αυξημένο ρίσκο.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ‘Προχωρημένων Αρχών

Συμπεριψορικής Υγείας Νέων’ για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων

επαγγελματιών ψυχικής υγείας παιδιών και εψήβων, με έμψαση σε τεκμηριωμένες

(ενίπ5ει) αξιολογήσεις και παρεμβάσεις.

2. Ανάπτυξη ψηφιακών μέσων τήλε-ψυχιατρικής και εργαλείων, κυρίως ηλεκτρονικής

μορφής, τόσο για κλινικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς του τομέα ψυχικής υγείας

παιδιών και εψήβων,

3. Σύσταση ενός πρότυπου Δικτύου Αναφοράς νια την Ψυχική Υνεία Παιδιών και Εφήβων

(εψεξής «Δίκτυο Αναφοράς» ή «Δίκτυο»), με αντικείμενο:

Τη δημιουργία και υποστήριξη ενός εθνικού δικτύου επαγγελματιών παιδικής

ψυχικής υγείας ανά Νοσοκομεία και δομές της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της

παροχής εξειδικευμένης κλινικής συμβουλευτικής σε παιδιά και εψήβους με
αυξημένες ανάγκες ψυχικής υγείας και την ανταλλαγή βέλτιστων τιρακτικών

αναψορικά με τη διαχείριση και υποστήριξη περίπλοκων περιστατικών.

Τη συμμετοχή στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση των ανωτέρω

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων, καθώς Και στη διεξαγωγή ερευνών για
την παιδική ψυχική υγεία.

Την ευαισθητοποίηση αναψορικά με ζητήματα ψυχικής υγείας παιδιών και νέων.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΟΕΣΕΙΣ

Με το παρόν, τα Μέρη εκψράζουν τη βούληση, δέσμευση και ρητή πρόθεσή τους να

συνεργαστούν προκειμένου να λάβουν χώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα και σι ενέργειες για

την τεχνική ωρίμανση του νέου ‘Εργου ΧΙ, με κοινό σκοπό την ομαλή υλοποίηση και

παράδοση του βέλτιστου αποτελέσματος στο κοινωνικό σύνολο.

Η αναλυτική περιγραψή του ‘Εργου ΧΙ, το ειδικότερο πλαίσιο συνεργασίας, το ακριβές

χρονοδιάγραμμα, η παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς και οι σχετικές δεσμεύσεις των

αντίστοιχων ψορέων Θα ισχύουν όπως συμψωνηθούν και περιληψΘούν στην Επιμέρους

Σύμβαση Δωρεάς (‘Εργο ΧΙ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου καιτου ΙΣΝ, η οποία Θα κυρωθεί

με Νόμο.

Ωστόσο, με το παρόν, ρητά συμψωνείται ότι Θα ισχύουν επί της αρχής τα ακόλουθα:

Το ‘Εργο ΧΙ Θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ΙΣΝ για την αρχική περίοδο υλοποίησης

διάρκειας πέντε ετών. Τα Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, κατά την πιλοτική αυτή

ψάση, την επιστημονική εποπτεία του ‘Εργου Θα ψέρει το Μπι1 1π5υ, το οποίο Θα
συνειοψέρει τη διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του Οργανισμού, ενώ

χρηματοδοτε [ται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό με ξεχωριστή, συμπληρωματική δωρεά

του ΣΝ.
/_··_·*·

12

4,5-



Για την άρτια εξυπηρέτηση των αναγκών τσυ’Εργου κατά την πιλοτική ψάση, η «Πρωτοβουλία
για την Παιδική Ψυχική Υγεία» Θα λειτουργήσει ως εγχώρισς ψορέας υλοποίησης του
προγράμματος ως Διαχειριστής του ‘Εργου και Θα απαρτίζεται από Επιστημονική Επιτροπή η
οποία, μεταξύ άλλων, συγκροτείται και από τον ψορέα υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για
την Υγεία («Πρωτοβουλία για την Υγεία Μ.Α.Ε.»).

Στο πλαίσιο των τριών προαναψερόμενων προγραμματικών αξόνων, το ι!Ιι ΜπιΙ Ιπ5ΊΙυ
και σ Διαχειριστής του ‘Εργου Θα βρίσκονται σε άμεση και διαρκή συνεργασία με κοινό σκοπό
να ουνεισψέρουν στην ανταλλαγή και περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς και εγχώριας
επιστημονικής τεκμηρίωσης σε Θέματα παιδικής ψυχικής υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του
κλάδου ανά την Ελλάδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Δίκτυο Αναψοράς, το οποίο Θα
συσταθεί μέσω του Διαχειριστή του ‘Εργου, Θα λειτουργήσει ως αναπόσπαστο όχημα για τον
σχεδιασμό, την ωρίμανση και υλοποίηση του ‘Εργου κατά την πιλοτική Φάση.

Για τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και εψήβων,
όπως διαμορψώνονται σε διαψορετικά γεωγραψικά σημεία ανά την Ελλάδα, το Δίκτυο
Αναψοράς Θα αναπτυχθεί μέσω της σύστασης, λειτουργίας και συνεργασίας κατά τόπου
κέντρων αναψοράς σε περιοχές όπως π.χ. η Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα,

η Αθήνα, η Κρήτη και η Πελοπόννησος.

Τα κατά τόπου Κέντρα που Θα απαρτίσουν το Δίκτυο Θα ανταλλάσσουν τεχνογνωσία,
επιστημονική πείρα και καθοδήγηση, ώστε οι άξονες και τα ιταραδοτέα του προγράμματος
να ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν, στις συνθήκες που πεδίου ψυχικής υγείας παιδιών και
νέων της εκάστοτε περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με το παρόν, ρητά συμψωνείται ότι η Πανεπιστημιακή
Παιδοψυχιατρική Κλινική του .... (εψεξής η «Κλινική») επιθυμεί και Προτίθεται να συμμετέχει
στο πρόγραμμα συοτήνοντας υπό την εποπτεία της Κέντρο ΑναΦοράς που Θα λειτουργεί στο
πλαίσιο του ιυς άνω Δικτύου Αναψοράς και με βάση τους προβλεπόμενους ιτρογραμματικούς
άξονες. Πιο συγκεκριμένα, η Κλινική Θα είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό των κατάλληλων
επαγγελματιών με Ειδίκευση οε ζητήματα ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης ή/και
ειδικής εκπαίδευσης παιδιών και εψήβων, προς στελέχωση της ομάδας του Κέντρου
Αναψοράς, το οποίο Θα συσταθεί στο Πλαίσιο της Κλινικής και σύμψωνα με τις ανάγκες της
τοπικής κοινότητας. Η Κλινική Θα αναλάβει περαιτέρω, από κοινού με τον Διαχειριστή του
‘Εργου, τη διαδικασία αξιολόγησης των δύο έως τριών επαγγελματιών που Θα στελεχώνουν
την ως άνω αναψερόμενη ομάδα.

Η πρόσληψη των ως άνω επαγγελματιών Θα εξασψαλιστεί μέσω του Διαχειριστή του ‘Εργου,
ενώ η Κλινική Θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της επιστημονικής και κλινικής εποπτείας
τους και την επίβλεψη των εργασιών και παρεμβάσεων που Θα πραγματοποιούν, σύμψωνα
μετον Κώδικα Δεοντολογίας καιτο Πρωτόκολλο Παιδικής Διασψάλισης και Προστασίας που
Θα υπογράψονται υποχρεωτικά από όλους τους επαγγελματίες του Δικτύου Αναψοράς.

Το Κέντρο Αναψοράς της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ... Θα έχει σκοπό:

(α) τη συνεισψσρά τεχνογνωσίας και εμπειρίας αναψορικά με τις ανάγκες ιταιδικής
ψυχικής υγείας που παρατηρούνται στον αντίστοιχο πληθυσμό της ... και της
ευρύτερης περιοχής της

(β) την παροχή επιστημονικής συμβσυλευτικής και καθοδήγησης για την ανάπτυξη
και κατάλληλη παραμετροποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και για
την εκπόνηση συναψούς έρευνας, σε συνεργασία με το ΜΙ,

· $Η— :‘\\77
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(γ) τη συμμετοχή στην υλοποίηση, από κοινού με το ΜΙ, των εκπαιδεύσεων για
επαγγελματίες και ψορείς στην περιοχή της

(5) τη συνεισψσρά τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής για την ανάπτυξη ψηψιακών
εργαλείων και μέσων τηλε-ψυχιατρικής,

(ε) την ενίσχυση των κλινικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε
παιδιά, εψήβους και οικογένειες που εξυιτηρετούνται μέσω της Κλινικής στους
χώρους και τις δομές της Κλινικής, σύμψωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που
προκύπτουν,

(στ) την απρόσκοπτη συνεργασία και ανταλλαγή με τα υπόλοιπα κέντρα του Δικτύου,

(ζ) την ανάπτυξη συνεργασιών και διάδραση με εκπαιδευτικούς Φορείς και
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην προστασία και ψυχοκοινωνική στήριξη
παιδιών και εψήβων στην περιοχή της ...., και

(η) την τοπική εκπροσώπηση και επικοινωνία του προγράμματος, καθώς και την
ανάληψη όποιων επιπρόσθετων δράσεων απαιτούνται για την ομαλή υλοποίησή
του

Λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω πλαίσιο συνεργασίας, η Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική
Κλινική του ..... Θα ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως ορίζονται στα
σχετικά Πρωτόκολλα Διαοψάλισης και ΓΙαιδικής Προστασίας του Διαχειριστή του ‘Εργου.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι ο Διαχειριστής του Εργου Θα αναλάβειτον περαιτέρω συντονισμό
των ενεργειών και της συνεργασίας μεταξύ του ΟΜ, του Δικτύου Αναψσράς και των
αρμόδιων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την άρτια υλοποίηση του Εργου, την
ωρίμανση αυτού καθώς και την ανάληψή και περαιτέρω αξιοποίηση και εξέλιξη του από τους
αρμόδιους Φορείς του Υπουργείου Υγείας μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής ψάσης.

Γίνεται αμοιβαία δεκτό από τα Μέρη ότι, δια του παρόντος, σνμψωνείται η αμοιβαία
συνεργασία και οι βασικές αρχές υλοποίησης του νέου ‘Εργου ΧΙ της Πρωτοβουλίας για την
Υγεία, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για την
ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και εψήβων στην Ελλάδα.

Σε πίστωση των ανωτέρω, βεβαιώθηκε και υπογράψηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, ως
ακολούθως:

Αθήνα 2022

Γιατο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γιατο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Για την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ

Για την ΠΡΩΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
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ΜΕΡ0Σ Β’

Κύρωση της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ιιΚοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και

του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα

της Υγείας

Άρθρο δεύτερο

Κύρωση της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωψελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και

του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον Τομέα

της Υγείας

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 22.11.2022 Τροποποίηση της από 6.9.2018

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος)> καιτου

Ελληνικού Δημοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον Τομέα της

Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170), που υπεγράψη μεταξύ των ανωτέρω

μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο της οποίας έχει ως

ακολούθως:



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ Ο6.Ο92ΟΙ8 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραψή της παρούσας από τον

Υπουργό Οικονομικών, κο. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υψυπουργό Οικονομικών, κο. Απόστολο

Βεσυρόπουλο, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό Υγείας, κο.
Αθανάσιο Πλεύρη και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κα. Ασημίνα Γκάγκα.

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της Εταιρείας ειδικού (κσινωψελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «Κοινωψελές ‘Ιδρυμα

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ’ αριθ.
39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου Εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου

2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραψή της παρούσας από τον κο. Γεώργιο Αγουρίδη και

την Κα. Χριστίνα Λαμτιροπούλου, με εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε σε αυτούς με Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος,

εφεξής τα «Μέρη)>

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 21092018 κυρώΘηκε διά του Νόμου 4564/2018 η από 06.09.2018 σύμβαση μεταξύ του

Ιδρύματος «Κοινωψελές ‘Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» (εφεξής «το ‘Ιδρυμα») και του Ελληνικού

Δημοσίου (εψεξής το «Ε.Δ.»), (εφεξής «η Σύμβαση»). Με τους ακόλουθους νόμους, άρθρο 26 του
Ν.4638/2019, Ν.4702/2020 άρθρο Πρώτο και Ν.4812/2021, το περιεχόμενο της Σύμβασης

τροποποιήθηκε προκειμένου να αποτυπώνει τις πρόσθετες συμφωνίες των Μερών.

Η Σύμβαση ρυθμίζει το συμβατικό Πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση ει< μέρους του Ίδρύματος μίας σειράς δωρεών για την ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών
στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα (εφεξής συνολικά η «Πρωτοβουλία για την Υνία» ή
«Πρωτοβουλία»).

(Β) σύμψωνα με όσα ορίζονται στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ της Σύμβασης, η υλοποίηση των ‘Εργων υπό την
Πρωτοβουλία Θα διενεργηθεί μέσω αυτοτελούς νομικού προσώπου ειδικού σκοπού (εφεξής ο

«Φορέας Υλοποίησης»), το οποίο Θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το ‘Ίδρυμα. Έτι Περαιτέρω
δυνάμει του άρθρου 3,1.1. της Σύμβασης, μετην κύρωση της με Νόμο συνίσταται Φορέας Υλοποίησης
μετην νομική μορψή της ανώνυμης Εταιρείας ειδικού σκοπού μετην επωνυμία <(Πρωτοβουλία για την

Υγεία Α.Ε.».

(Γ) Δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 2.4. της Σύμβασης, προβλέπεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης Θα διοικείται

από το Δ.Σ. το οποίο Θα αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που Θα ορίζονται αποκλειστικά από
το’Ιδρυμα.
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(Δ) Επειδή, κατόπιν των τροποποιήσεων της Σύμβασης προστέθηκε σειρά νέων ‘Εργων υπό την
Πρωτοβουλία και ως εκ τούτου τα Θέματα που καλείται να διαχειριστεί το Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησης
Του Οργανισμού είναι ποικίλα και σύνθετα, το ‘Ιδρυμα επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό μελών του Δ.Σ.
σε από τρία (3) έως δέκα (10).

Το Ελληνικό Δημόσιο αντιλαμβανόμενο τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει, είναι σύμψωνο με την
ανωτέρω σ.λλαγή ως εκ τούτου δεν ψέρει αντίρρηση επί της ανωτέρω τροποποίησης την οποία κρίνει
ότι Θα συμβάλλει στην αρτιότερη λειτουργία του του Φορέα Υλοποίησης.

(Ε) Βάσει του Ν.4702/2020 εντάχθηκε υπό την Πρωτοβουλία και κυρώθηκε με Νόμο η επιμέρους
σύμβαση δωρεάς που αψορά στην χρηματοδότηση εργασιών κατασκευής, επισκευής, ανακατασκευής
και ανακαίνισης εγκαταστάσεων για την λειτουργία εκατόν πενήντα πέντε (155) κλινών μονάδων
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και δέκα εννέα (1) κλινών μονάδων αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
ιιατανεμημένων σε δεκαπέντε δημόσια νοσοκομεία ανά την Ελληνική Επικράτεια.

Η αναλυτική λίστα με τα εν λόγω νοσοκομεία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του ανωτέρω νόμου,
μεταξύ των οποίων και «ο Ευαγγελισμόςε του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών <ιο Ευαγγελιομός
Οψθαλμιατρείσ Αθηνών-Πολυκλινική», (εψεξής το ιιΝοσοκομείο»),

Έτι Περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 8 παρ, 2 του ίδιου ως άνω νόμου, σε περίπτωση που ένα Τμήμα του
‘Εργου δεν δύναται να υλοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο μη οψειλόμενο σε πράξη ή παράλειψη του
Ε.Δ. ή των Νοσοκομείων, το ‘Ιδρυμα κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια δύναται να
συμψωνήσει ότι Το οικονομικό αντικείμενο της ϋωρεάς που αντιστοιχεί στο μη υλοποιηθέν Τμήμα του
‘Εργου, Θα αξιοΠοιηθεί στο Πλαίσιο άλλης δωρεάς εκ μέρους του Ιδρύματος.

(Ζ) Επειδή το τμήμα του ‘Εργου που αΦορά στην χρηματοδότηση εργασιών κατασκευής, επιοκευής,
ανακατασκευής και ανακαίνισης εγκαταστάσεων 33 κλινών ΜΕΘ του Νοσοκομείου κρίνεται ότι Θα
υλοποιηθεί ταχύτερα στα πλαίσια της εκτέλεσης συναψούς έργου που χρηματοδοτείται στα πλαίσια
συγχρηματοδότησης ιδιωτών δωρητών, μεταξύ των οποίων και το Κοινωψελές ‘Ιδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος.

(Η) Επειδή το Νοσοκομείο με έγγραψο αίτημα του προς το ‘Ιδρυμα έχει εκψράσει την επιθυμία του για
την εξαίρεση του αντικειμένου της δωρεάς από τις διαδικασίες υλοποίησης που υπαγορεύει το νομικό
Πλαίσιο υλοποίησης των ‘Εργων υπό την Πρωτοβουλία ενώ το ‘Ιδρυμα έχει ήδη εγκρίνει νέα δωρεά με
το [δισ αντικείμενο με ψορέα υλοποίησης του ‘Εργου το Νοσοκομείο.

(0) Επειδή τα Μέρη συναινούν ότι σι λόγοι που Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υλοποίησης του ‘Εργου
κατασκευής, ετιισκευής, ανακατασκευής και ανακαίνισης εγκαταστάσεων 33 κλινών ΜΕΘ του
Νοσοκομείου είναι συσιαστικοί καΘώς Θα επιοπεύσουν την ολοκλήρωση του ‘Εργου στο σύνολο του.

‘Ηδη τα Μέρη κατόπιν των ανωτέρω συμψωνούν στις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Σύμβασης
και συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαίως τα εξής:

Α) Πιστοιτοιούν τα όσα αναψέρονται στο Προοίμιο της παρούσας και

Β) τροποποιούν την Σύμβαση ως ακολούθως:

Ι 2
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ΑΡΘΡΟ 3° Φορέας Υλοποίησης

1. Η παράγραψος 2.4 της Σύμβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Φορέας Υλοποίησης Οα διοικείται από το Δ.Σ. ΤΟ οποίο ια αποτελείται από τρία (3) έως δέκα (10)

μέλη που α ορίζονται αποκλειστικά από το Ίδρυμα».

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, όλες σι λοιπές διατάξεις της Σύμβασης, ισχύουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τροποποίηση, η οποία υπεγράφη σε έξι (6) όμοια

αντίγραφα, έκαοτο δε των μερών έλαβε από ένα:

Για ιο

ΕΜΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Υπουργός Υγείας
Ο Υπουργος Οικονομικων

Αθαναιης Πλευρης
Χρηστος Σταικουρας

1
,

‚Ι -

Η Ανςιτληρώτρια Υπουργός Υγείας
Ο Υ4υπουργςΟικονομικων

Ασημινα Γκαγκα /
Αττοστολοςί3εσυροπουλος /

/

Η Υτωυργος ΊΊιδειας,ιιαι Ορησκευματων

Νίκη Κεραμεως .

Γιατο :1 /

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ ·

‚
‘— ‚

7)

Γεώργιος γόύ’ρίς Χριστίνα Λαμπροτιούλου

Αθήνα, 22 Νόεμβρί.ου 2022 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022
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ΜΕΡΟΣ Γ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο τρίτο

Υλοποίηση προγραμμάτων για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής

περίθαλψης (πί ρ55)

1. Παρέχεται Οικονομική ενίσχυση στο Πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Εθνικού

Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (κωδικός Δράσης

16783), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., που χρηματοδοτείται

σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.», με αρμόδιο

Υπουργείο το Υπουργείο Υγείας, για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής

φροντίδας σε φυσικά πρόσωπα ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών (δικαιούχοι).

2. Η οικονομική ενίσχυση της Παρ. 1 πιστώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή χρεωστική

κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό

οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α 139),

αντίστοιχα. Για την έκδοση της ανωτέρω ψηψιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του

χρηματικού ποσού δημιουργείται Ηλεκτρονική Πλατψόρμα του Προγράμματος (Η.Π.Π.), από

την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου (<Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη

Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης. Η

Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αποτελεί φορέα υλοποίησης του έργου και επέχει Θέση εκτελούσας την

επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.

3. Η Η.Π.Π. είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

(8ον.8Γ — ΕΨΠ). Στην Η.Π.Π. εισέρχεται ένας εκ των ασκούντων την επιμέλεια ή τη γονική

μέριμνα (εκπρόσωπος) των δικαιούχων της παρ. 1., αφού αυθεντικοποιηθεί με τους

προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

(Τχίπ), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και αιτείται την έκδοση της

ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν,

συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό

Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α.) του ανηλίκου,

καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του εισερχόμενου στην Η.Π.Π. και, ειδικότερα, τη

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Για τον

σκοπό της επαλήθευσης των δικαιούχων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της Η.Π.Π.
διαλειτουργεί, ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(Α.Α.Δ.Ε.), το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ

ΕΜΑΕΣ.

4. Η αίτηση για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ποσού
οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, δύναται να υποβληθεί από τα πρόσωπα της παρ. 3 καιστα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

5. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης του έργου και επέχουσα θέση εκτελούσας την
επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, αναλαμβάνει τον Τεχνικό σχεδιασμό,
την υλοποίηση της Η.Π.Π., καθώς καιτην οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την

ί) 7)



ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο

Θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της Η.Π.Π., τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας,

διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και

εποπτεύεται ως προς τα ανωτέρω από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας.

7. Μετά από την ολοκλήρωση της αίτησης και εψόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του

παρόντος, διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό,

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρ. 1, τα στοιχεία του προσώπου που

υποβάλλει την αίτηση, και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του, τα οποία είναι απαραίτητα για την

έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

8. Το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα Πρόσωπα της παρ. 3

για την πραγματοποίηση πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής Φροντίδας στον ανήλικο

δικαιούχο της παρ. Ι και δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός

των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών

ενισχύσεων, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά οδοντιατρική πράξη, οι προϋποθέσεις

και τα κριτήρια για τη χορήγησή της, οι δικαιούχοι, οι ειδικότητες οδοντιάτρων που δύνανται

να συμμετέχουν, ο χρόνος έναρξης και λήξης της παραγωγικής λειτουργίας της Η.Π.Π., τα

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, ο
χρόνος απενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, και η διαδικασία επιστροφής

οποιουδήποτε εναπομείναντος ποσού οικονομικής ενίσχυσης στο Δημόσιο, ο τρόπος και η
διαδικασία πληρωμής και πιστοποίησης των οδοντιάτρων, τα ειδικότερα ζητήματα

εκκαθάρισης του χρηματικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε τεχνικό ή άλλο

αναγκαίο ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση,

λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για

την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο τέταρτο

Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε δομές υγείας — Τροποποίηση Παρ.

8 άρθρου 29 ν. 4495/2017

Στην παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί των διοικητικών πράξεων που

απαιτούνται για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, επέρχονται οι ακόλουθες

τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης

να εμπίπτουν και εργασίες σε δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), β)

το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ώστε, για την περίπτωση των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., να

υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών βα) στην περ. β), εγκρίσεις που
χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και
ββ) στην περ. στ), αρχιτεκτονικά σχέδια των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., και η παρ. 8
διαμορφώνεται ως εξής:



«8. Οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων

Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.), τη δημιουργία τμημάτων Πυρηνικής ιατρικής, απεικονίσεων

και ακτινοΘεραπείας και τη δημιουργία θαλάμων ελεγχόμενων συνθηκών νοσηλείας, σι

εργασίες για ανακαινίσεις Τμημάτων Ειτειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε υψιστάμενους

χώρους νοσοκομείων, σι υποοτηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη δημιουργία των

Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και αψορούν στη μετεγκατάσταση υψιστάμενων κλινικών ή άλλων

λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, σι εργασίες σε

υψιστάμενα κτίρια δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) για την

ανακαίνιση και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμισή τους, καθώς και οι εργασίες για

την ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων εντός των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ.,

εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. β) του

άρθρου 28, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. Η έγκριση του προηγούμενου εδαψίου

εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από υποβολή στο πληροψοριακό

σύστημα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράψονται τα

πλήρη στοιχείατου καιταοτοιχείατου ακινήτου.

β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ή του Νοσοκομείου ή της
αρμόδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιψέρειας, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες

διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

γ) Τεχνικής ‘Εκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναψέρεται η Θέση του ακινήτου,

περιγράψονται αναλυτικά οι εργασίες που Θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:

1) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς,

Η) δεν Θίγονταιτα στοιχεία του ψέροντος οργανισμού του κτιρίου και

ΗΙ) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της υπό στοιχεία

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόψασης του ΥΦυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (8’ 1843).

δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασψάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου
συντονιστή σύμψωνα μετα οριζόμενα στο πδ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται.

ε) Αντιγράψου τοπογραψικού διαγράμματος.

στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκομείων ή των δημοσίων δομών Π.Φ.Υ. που
τροποποιούνται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του χώρου επέμβασης, αποκλειστικά
στην περίπτωση επεμβάσεων στον στατικό ψορέα.

Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι (6) μηνών

από την έκδοση της άδειας, επικαιροποιημένος ψάκελος με τις κατά περίπτωση

τροποπο ιού μενες μελέτες, συνολικά ή τμη ματικά. ».

Άρθρο πέμπτο

Παράταση της διάρκειας κάλυψης της μισθοδοσίας και λοιπών εξόδων λειτουργίας των

Τοπικών Ομάδων Υγείας από ενωσιακούς πόρους στο Πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου

προγράμματος — Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 106 ν. 4461/2017



Το πρώτο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), περί συγκρότησης

Τοπικών Ομάδων Υγείας, τροποποιείται, ώστε να αναψέρεται α) σε Ταμεία της Ευρωπαϊκής

‘Ενωσης, και όχι σε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και β) σε

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και όχι σε τετραετή συγχρηματοδοτούμενα

προγράμματα, και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Η μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου με βάση την παρούσα διάταξη προσωπικού, τα

μισθώματα, τα έξοδα για εγκατάσταση και λειτουργία καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους,

υπό τους όρους των Κανονισμών για τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, στο πλαίσιο

συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο. Δικαιούχοι των Πράξεων για συγχρηματοδούμενα έργα ορίζονται η Επιτελική Δομή

του Υπουργείου Υγείας ή οι Δ.Υ.Πε. Για έργα προαπαιτούμενων μικροδιαμορψώσεων

παραχωρούμενων ακινήτων, ως δικαιούχος δύναται να ορίζεται ο Φορέας παραχώρησης.

Ειδικότερα ζητήματα που αψορούν τους όρους χρηματοδότησης, ρυθμίζονται με απόψαση

του Υπουργού Υγείας και κατά περίπτωση με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας και

Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».

Άρθρο έκτο

Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των

Υγειονομικών Περιψερειών και των Κέντρων Υγείας

1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη νομιμοποίηση

δαπανών για την εξόψληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας

και των Υγειονομικών Περιψερειών, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του

παρόντος.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών

των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων

κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 47 15/2020 (Α’ 149), ως προς την εκκαθάριση και

πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων

κρουσμάτων κορωνοϊού ςΟνιο-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του

παρόντος.

4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη νομιμοποίηση

δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των

Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη

δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο έβδομο

Παράταση διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωψελημάτων δημοσίων

νοσοκομείων από αγορές ψαρμάκων — Τροποποίηση Παρ. Ι και 3 και προσθήκη ααρ. 5

στο άρθρο ενενηκοστό ν. 4812/2021



Στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της διαδικασίας υπολογισμού

εκπτώσεων και ωψελημάτων των δημόσιων νοσοκομείων από αγορές ψαρμάκων,

επέρχονται σι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι τροποποιείται, ώστε

να διευρυνθεί το χρονικό πεδίο εψαρμογής της ρύθμισης, β) στην παρ. 3 προστίθεται νέο,

τρίτο, εδάψιο, γ) προστίθεται παρ. 5, και το άρθρο ενενηκοστό διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο ενενηκοστό

Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές

ψαρμάκων

1. Ο υπολογισμός πάσης Φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωψελημάτων επί των τιμών

αγοράς ψαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την Ιη.6.2019 μέχρι τη
31.12.2022, και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμψωνιών με ΚΑΚ ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς

νοσοκομειακής Φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης. Πάσης Φύσεως πιστώσεις που δεν έχουν ήδη παρασχεθεί στα
νοσοκομεία κατ’ εψαρμογή των συμψωνιών του πρώτου εδαψίου, υπολογίζονται ανά

νοσοκομείο συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή ψαρμακευτική εταιρεία, ο οποίος χορηγεί

ισόποση πίστωση στο νοσοκομείο εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. Ι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαβιβάζει

αμελλητί με πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά το σύνολο των συμψωνιών και των

κλειοτών προϋιτολογισμών στον Υπουργό Υγείας. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Γενικής

Κυβέρνησης προς τους οποίους διαβιβάζονται οι συμψωνίες για τον υπολογισμό των

εκπτώσεων, και οι οποίοι υποχρεούνται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους
στην υπογραψή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

3. Με απόψαση του Υπουργού Υγείας, προσδιορίζονται όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης
εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμψωνιών, εξειδικεύεται το
περιεχόμενο της δήλωσης και ορίζεται κάθε συναψές ζήτημα με την υλοποίηση του

παρόντος. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των πάσης Φύσεως εκπτώσεων, επιστροψών και

ωψελημάτων επί των τιμών αγοράς ψαρμάκων που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία

από την Ιη Ιουνίου 2019 και μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, υλοποιούνται με τον υπολογισμό

της αυτόματης επιστροφής (ςΙν ίΙ) του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021. Ο

υπολογισμός και η εκκαθάριση των πάσης Φύσεως εκπτώσεων, επιστροψών και

ωψελημάτων επί των τιμών αγοράς ψαρμάκων που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία

από την 1η Ιουλίου 2021 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, υλοποιούνται με τον

υπολογισμό της αυτόματης επιστροψής (εΙ2 Ιι) του πρώτου ή δεύτερου εξαμήνου του
έτους 2022.

4. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναψορών του Υπουργείου Υγείας

δύναται, προς τον σκοπό υπολογισμού και επιβολής του Ιν ίΙ της Φαρμακευτικής

δαπάνης των δημόσιων Νοσοκομείων και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά το σκέλος που
προκύπτει από κλειστούς Προϋπολογισμούς και συμψωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Τιμών Φαρμάκων, να λαμβάνειτη συνδρομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καιτων επιμέρους διευθύνσεών

του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρμάκου. ‘Ολοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του
Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους



λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου συμψωνιών και κλειστών προϋτιολογισμών του πρώτου

εδαψίου υποχρεούνται στην υπογραψή προηγούμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας.

5. Αν κατά τον υπολογισμό του ποσού αυτόματης επιστροψής της υπερβάλλουσας

ψαρμακευτικής δαπάνης προκύπτει αρνητικό ποσό 1νν οι υπολογισμένες κατά τα

ανωτέρω πάσης ψύσεως εκπτώσεις, επιστροψές και ωψελήματα δύνανται να συμψηψισθούν

με ποσό ςΙ 1Ι< επόμενου εξαμήνου.».

Άρθρο όγδοο

Κινητικότητα νοσηλευτικού και παραΙατρικού προσωπικού μεταξύ Φορέων που

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας - Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 8 και προσθήκη παρ.

11 και 12 στο άρθρο 50 ν. 4368/2016

Στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί της κινητικότητας προσωπικού ψορέων

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, επέρχονται σι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το τελευταίο, τέταρτο, εδάψιο της παρ. 2 καταργείται και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται με

αποψάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του

ΕΣΥ, των ΦΠΥ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόψαση των

Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για

ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.»,

β) το τελευταίο, τρίτο, εδάψιο της παρ. 4 καταργείται και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με

αποψάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι μετατάξεις του Προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ.

άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόψαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από

γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ.

που προβλέπει η παρ. Ι του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).»,

γ) στο πρώτο εδάψιο της παρ. 8 η ψράση «κοινή υπουργική απόψαση των Υπουργών Υγείας

και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης>) αντικαθίσταται από τη ψράση «απόψαση

του Υπουργού Υγείας» και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Με απόψαση του Υπουργού Υγείας, υπάλληλοι του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

δύνανται, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών σε

εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται μετά

από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και γνώμη του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ψορέα υποδοχής.»

και

δ) προστίθενται παρ. ΙΙ και 12 εξής:



«11. α) Με Κοινή απόΦαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των Φορέων υποδοχής και

προέλευσης, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, μόνιμο και με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο

Υγείας, πλην των Κεντρικών Υπηρεσιών των Δ.Υ.Πε. και των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των

Δ.Υ.Πε., δύναται να αποσπάται σε Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε.. Η απόσιταση

διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδιαΦερόμενου και μετά από γνώμη των οικείων

Υπηρεσιακών Συ μβουλίων. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα

δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η μισΘοδοσία βαρύνειτον

Φορέα υποδοχής.

β) Με κοινή απόΦαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των Φορέων υποδοχής και

προέλευσης, νοσηλευτικό και παραϊατρικό Προσωπικό, μόνιμο και με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο

Υγείας, πλην των Κεντρικών Υπηρεσιών των Δ.Υ.Πε. και των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των

Δ.Υ.Πε., δύναται να μετατάσσεται σε Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε.. Η μετάταξη

διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδιαΦερόμενου και μετά από γνώμη των οικείων

Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται δύο (2) Φορές κατ’ έτος,

κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο. Η απόΦαση μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη

στην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. α) Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των

Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε.. Η μετάταξη διενεργείται κατόπιν αίτησης των

ενδιαψερόμενων και μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εΦόσον οι

ενδιαψερόμενοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και κατέχουν τα

τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας, στον οποίο μετατάσσονται. Κατά τα λοιπά

εΦαρμόζεται η παρ. 4.

β) Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραΙατρικού προσωπικού των

Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας,, πλην των Κεντρικών Υπηρεσιών των

Δ.Υ.Πε. και των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε., σε Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε.,

κατόπιν αίτησης των ενδιαΦερόμενων και μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών

Συμβουλίων, εΦόσον οι ενδιαψερόμενοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική

βαθμίδα και κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας, στον οποίο

μετατάσσονται. Κατά τα λοιπά εΦαρμόζεται η περ. β) της παρ. 11.

γ) Η απόΦαση μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως. Για

την έκδοση της απόΦασης, επισπεύδουσα υπηρεσία Θεωρείται η υπηρεσία στην οποία

υπεβλήθη πρώτη χρονολογικά η αίτηση του ενδιαφερόμενου.».

Άρθρο ένατο

Αναγνώριση προϋιτηρεσίας ιατρικού προσωπικού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

νοσηλευτικού ιδρύματος ιιΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Ο χρόνος διετούς συνεχούς υπηρεσίας ιατρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του

νοσηλευτικού ιδρύματος «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», κατά το διάστημα που

βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, επιτρέπει την απόκτηση του

πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον



τριμελούς εξεταστικής επιτροτιής, σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997

(Α’ 165).

Άρθρο δέκατο

Αποσπάσεις πάσης Φύσεως προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου

Υγείας, ψορείς του Υπουργείου Υγείας και τις Υγειονομικές Περιψέρειες στην ανώνυμη

εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασψάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» -

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 47 15/2020

Το Πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), περί Θεμάτων

Προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασψάλισης της

Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), τροποποιείται, ως προς τη διάρκεια της

απόσπασης και της ανανέωσης της απόσπασης του προσωπικού, και η παρ. 3 διαμορψώνεται

ως εξής:

«3. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας δύναται να αιτοσπάται στον

Ο.ΔΙ.Π.Υ. πάσης ψύσεως Προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, επιστημονικό, παραΙατρικό και

διοικητικό, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, ψορείς του Υπουργείου

Υγείας και τις Υγειονομικές Περιψέρειες, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για

χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) επιπλέον έτη. Η

δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει τον ψορέα υποδοχής του αποστιώμενου

υπαλλήλου. Η απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών

του Ο.ΔΙ.Π.Υ.».

Άρθρο ενδέκατο

Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Με απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) δύναται να παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των οποίων το συμβατικό τίμημα

εξαντλείται εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, έως τη λήξη της αρχικής σύμβασης,

ήτοι έως την 28η.2.2023, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμημάτων που Θα

προκύψουν. Με απόψαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να παρατείνεται, εκ νέου, η ισχύς

των συμβάσεων του πρώτου εδαψίου, έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής

διαδικασίας για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι Πέραν της

3Οής.6.2023. Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από

Ιης.1.2023 και μέχριτη σύναψη νέας σύμβασης θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται και

πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών

Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο δωδέκατο

Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19 στα
εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας



1. Οι συμβάσεις που έχουν συναψθεί και παραταθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας, κατ’ εψαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), για την εξασψάλιση

υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοΙού ΟνΙ0-19 και των αναλωσίμων τους

στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας, ήτοι για την εξασψάλιση υπηρεσιών

αποθήκευσης, ψύλαξης και μεταψοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε

είδους παρεπόμενων υπηρεσιών, σχετικών με την ασψαλή τους διάθεση,

συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασψάλισής τους, κατά τη διαδικασία

αποθήκευσης και μεταΦοράς τους, παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους έως την

30ή.6.2023. Στη θέση, τα δικαιώματα καιτις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας εκ των ανωτέρω συμβάσεων υπεισέρχεται, για το χρονικό διάστημα της

αυτοδίκαιης παράτασης δυνάμει του πρώτου εδαψίου, το Υπουργείο Υγείας.

2. Για την απρόσκοπτη εΦαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού

ΟΙ0-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοΙού ςονιο-ι9 στα

εμβολιαστικά κέντρα, το Υπουργείο Υγείας δύναται να προβαίνει, σύμΦωνα με τον ν.

4412/2016 (Α’ 147), στη σύναψη νέων συμβάσεων γιατην εξασψάλιση υπηρεσιών διάθεσης

των εμβολίων κατά του κορωνοΙού ςονιο-ι9 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά

κέντρα της επικράτειας, μετά από τήρηση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, με

Φορέα διενέργειας αυτής το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), με την επωνυμία

«Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» καιτον διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

4. Για την εΦαρμογή της παρ. 2, ως υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων κατά του κορωνοΙού

Ο1Ο-19 και των αναλωσίμων τους ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, Φύλαξης και

μεταΦοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες

σχετικές με την ασΦαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών

ασψάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταΦοράς τους.

5. Σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων, κατ’ εψαρμογή των παρ. 3 και 4, πριν από την

30ή.6.2023, οι παραταθείσες δυνάμει της παρ. 1 συμβάσεις παύουν, αυτοδικαίως και

αζημίως, να ισχύουν.

Άρθρο δέκατο Τρίτο

Αρχεία ιατρικών δεδομένων από τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του κορωνοΙού

ςονιο-ι9 - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4790/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί των εμβολιαστικών κέντρων

υψηλής δυναμικότητας, προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 3 διαμορΦώνεται ως εξής:

«3. Με απόΦαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται και κάθε

ειδικότερο θέμα αναΦορικά με την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τη λειτουργία,

οργάνωση, χωροθέτηση, ψύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση των εμβολιαστικών κέντρων

υψηλής δυναμικότητας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα λειτουργικού και

οργανωτικού χαρακτήρα για την εΦαρμογή του παρόντος. Ειδικά για την τήρηση, ψύλαξη και

εν γένει διαχείριση των αρχείων ιατρικών δεδομένων του εμβολιαζόμενου πληθυσμού που

συλλέγονται ή έχουν συλλεγεί από τα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας

αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.)>.

Άρθρο δέκατο τέταρτο



Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής’Ερευνας και Τεχνολογίας —

Αντικατάσταση Παρ. Ι άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 22 του ν. 2737/1999 (Α’ 174), περί ρύθμισης Θεμάτων του

Ινστιτούτου Φαρμακευτικής ‘Ερευνας και Τεχνολογίας, επέρχονται οι ακόλουθες

τροποποιήσεις: α) τα εδάψια πρώτο και δεύτερο αντικαθίστανται, β) τα εδάψια τρίτο,

τέταρτο, πέμπτο και όγδοο τροποποιούνται ώστε να αναψέρεται η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., και όχι η

ΙΦΕΤ Α.Ε., και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής’Ερευνας και Τεχνολογίας, που ιδρύθηκε μετην παρ. Ιτου

άρθρου 7 του ν. 1965/1991 (Α’ 146) και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,

σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία,

μετην επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» και έδρα την Παλλήνη Απικής, η

οποία διέπεται από τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), τον ν. 4972/2022 (Α’ 181), την παρ. 3 του

άρθρου 7 του ν. 1965/1991, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Το καταστατικό συντάσσεται και τροποποιείται με απόψαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)

των μετόχων της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.. Η μεταβολή της νομικής μορψής, κατά τα ανωτέρω,

συντελείται με τη δημοσίευση του καταστατικού της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., σύμψωνα με τις διατάξεις

περί ανωνύμων εταιριών.

Η ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε. συγχωνεύεται με τη μετατραπείσα σε ανώνυμη εταιρεία «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.».

Το μετοχικό κεψάλαιο της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» αποτελείται από μία ονομαστική μετοχή, η οποία

ανήκει στον ΕΟΦ., το Δ.Σ. του οποίου ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Η

μετατροπή και η συγχώνευση έχουν πλήρη απαλλαγή από ψόρους, τέλη και κρατήσεις υπέρ

οποιουδήποτε τρίτου. Τα δικαιώματα των συμβολαιογράψων και υποθηκοψυλάκων

περιορίζονται στο 1/4 των νομίμων.

Η σχέση εργασίας που συνδέειτο υπάρχον Προσωπικό διατηρείται και μεταξύ αυτού καιτης

«ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» υπότο ισχύον σήμερα καθεστώς καιτους ίδιους όρους.)>.

2. Στο άρθρο 7 του ν. 1965/1991 (Α’ 146), περί των σκοπών του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής

‘Ερευνας και Τεχνολογίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η παρ. 2 καταργείται,

β) η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, ασκεί εμπορική και βιομηχανική

δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αγορών γενικού συμψέροντος

που συναρτώνται μετα ψαρμακευτικά προϊόντα καιτις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, και έχει

ως σκοπό ιδίως:

α) την παραγωγή ψαρμακευτικών προϊόντων για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό

τρίτων,

β) την εισαγωγή και εμπορία προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ., καθώς και την εξαγωγή

και εμπορία αυτών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων τα οποία η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. εισήγαγε για



την κάλυψη έκτακτης ανάγκης και δεν είναι πλέον δυνατή η διάθεσή τους στην εγχώρια

αγορά,

γ) τη βιομηχανική αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας ή
τρίτων,

δ) τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε προϊόντα αρμοδιότητας του ΕΟΦ. για λογαριασμό

της εταιρείας ή τρίτων,

ε) την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας ή συνέργειας στον τομέα του ψαρμάκου, της

υγείας, της περίθαλψης καιτης ασψάλισης,

στ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας ή συναλλαγής, οι οποίες είναι

αμέσως ή εμμέσως συναψείς, συμπληρωματικές ή επιβοηθητικές των σκοπών της.

Οι σκοποί της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με το Καταστατικό της.»,

γ) προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται να ενεργεί γενικά ό,τι κρίνεται

αναγκαίο και επωψελές για την πραγματοποίηση του σκοπού της και ιδίως:

α) να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιοδήποτε τρίτο (ψυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό) πρόσωπο,

β) να αναλαμβάνει, υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια διαδικασία όπως οποιοδήποτε

άλλο ψυσικό ή νομικό πρόσωπο, την έκτακτη εισαγωγή ψαρμάκων για την κάλυψη

θεραπευτικών κενών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Ε.Ο.Φ. σύμψωνα με την κείμενη

νομοθεσία και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), περί εισαγωγής

ψαρμακευτικών προϊόντων χωρίς ποσοτικούς ή άλλους περιορισμούς, συνάπτοντας προς

τούτο σχετική σύμβαση μετον ΕΟΦ.,

γ) να αναθέτει την παραγωγή των προϊόντων της σε τρίτους, εψόσον αυτό κρίνεται

οικονομικώς συμψέρον.

δ) να συμμετέχει ως υποψήψια σε διαδικασίες δημοσίων προμηθειών και να συνάπτει ως

ανάδοχος συμβάσεις εκτέλεσης προμηθειών με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και εν γένει με

οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις δευτερεύουσας χρήσης,

στ) να πωλεί, εκμισθώνει και εν γένει να αξιοποιεί την ακίνητη και κινητή περιουσία της.

Τα μέσα επίτευξης των σκοπών της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με το

Καταστατικό της.»

και

δ) η παρ. 8 καταργείται.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Καταργούμενη διάταξη

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 63 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
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Άρθρο δέκατο έκτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχ[ζει από τη δημοσ[ευσή του στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,

εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.
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