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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4461
Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων,
τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Σύσταση Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών
Οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999
(Α΄ 96), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του
ν. 4272/2014 (Α΄145), καθώς και οι παράγραφοι 9 έως
10 του ίδιου άρθρου 3 του ν. 2716/1999, αντικαθίστανται
ως εξής:
«6. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) συστήνεται
Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.). Σε κάθε περιοχή ευθύνης των υφιστάμενων Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών
και Εφήβων (Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και των αντίστοιχων Τομέων
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.), όπου
υφίστανται, συστήνεται Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.ΕπΕ.Ψ.Υ.Π.Ε.).
7. Οι Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και αποτελούνται:
α) Η Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας
ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν
η Ομοσπονδία, οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις Λ.Υ.Ψ.Υ. που
έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής
Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του
παρόντος άρθρου, με τον αναπληρωτή του. Η κλήρωση
διενεργείται δημόσια από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου Υγείας.
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ββ) Eναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου
των συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο Τομέα
Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και δεν συμμετέχουν σε άλλα
όργανα του παρόντος άρθρου, με τον αναπληρωτή του,
οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που
προτείνουν οι σύλλογοι αυτοί. Η κλήρωση διενεργείται
δημόσια από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
γγ) Έναν (1) ιδιώτη ψυχίατρο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και ασκεί την ιατρική
στο συγκεκριμένο Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.), με τον
αναπληρωτή του, ή έναν ψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία της ψυχικής υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12
του ν. 4272/2014 που εντάσσονται στον οικείο Το.Ψ.Υ.
Το μέλος αυτό με τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή γίνεται με βάση το επιστημονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική
ψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά.
δδ) Έναν (1) Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο που υπηρετεί
σε Κ.Υ. Υπαίθρου ή Κ.Υ. Αστικού τύπου ή σε Π.Ε.Δ.Υ. από
την περιοχή ευθύνης του αντίστοιχου Το.Ψ.Υ., με τον
αναπληρωτή του, ο οποίος εκλέγεται μετά από μυστική
ψηφοφορία από όλους τους Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους των όμορων Κ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ.
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από
το μεγαλύτερο Δήμο της περιοχής ευθύνης του Τομέα
Ψυχικής Υγείας.
στστ) Έξι (6) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
από τα οποία τα δύο (2) τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι των Μ.Ψ.Υ. που
παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα
ψυχικής υγείας. Τα αιρετά μέλη, τακτικά και αναπληρωτές, εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία από όλους
ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που
απασχολούνται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.)
ενηλίκων των δημοσίων φορέων ψυχικής υγείας και των
Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του άρθρου 12
του ν. 2716/1999 του Το.Ψ.Υ., ως εξής:
ααα) δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τα
οποία το ένα τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του είναι
υποχρεωτικά ψυχίατροι, από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
τις Κινητές Μονάδες και τα Π.Ε.Δ.Υ.,
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κοινές διατάξεις περί προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών
των Ν.Π.Δ.Δ.».
Άρθρο 47
Διατάξεις για την Ανώνυμη Εταιρεία
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)
1. Στο άρθρο 3 του ν. 3293/2004 (Α΄ 231) προστίθενται
περιπτώσεις ι΄ και ια΄ ως εξής:
«ι) Η ανάληψη συνέχισης λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας που έχουν τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.
ια) Η παροχή φροντίδας υγείας, η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και η ψυχοκοινωνική διάγνωση και στήριξη
των προσώπων που διαβιούν στα Προαναχωρησιακά
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. Για την υλοποίηση των
στόχων αυτών η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με
κεντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπουργείων, με
Ο.Τ.Α., με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλους φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. υλοποιεί
τους ανωτέρω στόχους παρέχοντας και υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προς διευκόλυνση της επικοινωνίας του προσωπικού της με τους κρατουμένους.
Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. συντονίζει και υλοποιεί χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα στους τομείς του Ασύλου,
της Μετανάστευσης και της Ένταξης. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας είναι δυνατόν να ανατίθενται στην
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. αρμοδιότητες υπογραφής συμβάσεων με
κεντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπουργείων ή
με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για
την υλοποίηση των ως άνω δράσεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.».
2. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 3 του ν. 3293/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Η επιμόρφωση και εκπαίδευση του ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που εργάζεται
στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Προς τούτο δύναται
να ιδρύει ή να συμμετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα, και
να λειτουργεί Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
(Κε.Δι.Βι.Μ2.).».
3. Η «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» με το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», που έχει ιδρυθεί με το
ν. 3293/2004, δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
ειδικής ή γενικής διάταξης, σε οποιαδήποτε περίπτωση
ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής
Υγείας που έχουν τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., να συνάπτει απευθείας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά
πρόσωπα που απασχολούνταν στη Μονάδα αυτή. Για τη
σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων απαιτείται απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.».
Σε επείγουσα περίπτωση που η σύγκληση του Δ.Σ. δεν
είναι δυνατή, προκειμένου για την άμεση συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας, η σύμβαση συνάπτεται από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» και εγκρίνεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εντός προθεσμίας επτά
(7) ημερών από την υπογραφή της. Τα φυσικά πρόσωπα,
που συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με
την παρούσα παράγραφο, συνεχίζουν να ασφαλίζονται
στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι στη Μονάδα που απασχολούνταν. Οι συμβάσεις
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αυτές είναι ορισμένου χρόνου, με διάρκεια μέχρι ένα
(1) έτος. Μετά τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεων
αυτών, οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών για τη συνέχιση
λειτουργίας της παραπάνω Μονάδας Ψυχικής Υγείας
πρέπει να καλύπτονται από την «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» είτε με την
πρόσληψη ή απόσπαση προσωπικού κατά τις κείμενες
διατάξεις είτε με τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
κατάρτιση νέων συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου, οι
οποίες επίσης συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
ειδικής ή γενικής διάταξης.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται
η απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Άρθρο 48
Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών
Νοσοκομείων (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)
Το άρθρο έβδομο του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο έβδομο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση
των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από
τον Υπουργό Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις κάθε μελλοντικής αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου.».
Άρθρο 49
Ίδρυση Ιατρικής Υπηρεσίας στο Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας (EKEA)
1. Στο ΕΚΕΑ δημιουργείται Ιατρική Υπηρεσία, επιπέδου
Διεύθυνσης, για το συνολικό συντονισμό του επιστημονικού έργου που παρέχεται από τις υπηρεσίες του.
2. Για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, ο οποίος
είναι και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΚΕΑ, συνιστάται μία οργανική θέση κλάδου ειδικευμένων ιατρών
Ε.Σ.Υ., ειδικότητας αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας ή παθολογίας.
Η κάλυψη της παραπάνω θέσης γίνεται με ανοιχτή
προκήρυξη, σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή.
Στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΕΑ καταβάλλεται, πέραν των αποδοχών του συντονιστή, και
επίδομα θέσης ευθύνης, αντίστοιχο με το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές και σε όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή
στα νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.
Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία πρόσληψης και
τα λοιπά θέματα που σχετίζονται με την κάλυψη των
θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του ΕΚΕΑ, καθώς και τα θέματα
εξέλιξής τους.
4. Μέχρι την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή με την
παραπάνω διαδικασία της προκήρυξης, η θέση μπορεί

