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Αριθ. Πρωτ. 67
Προς:

Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

ΘΕΜΑ: «Αύξηση ωριαίας αποζημίωσης νυκτερινής εργασίας κτλ»
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α αρ. φυλ. 38/28-3-2017 ο Νόμος
4461/2017. Στο άρθρο 102 παρ. 2 προβλέπεται η αύξηση των ποσοστών αποζημίωσης και
μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2017 ως εξής:
«Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή
εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου, β) για εργασία
ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.». Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από
1.1.2017».
Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους εκκαθαριστές των Φυλακών και ιδίως
όσον αφορά την αναδρομικότητα της διάταξης από 1/1/2017.
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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.

Αρ. Φύλλου 38

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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Οι επιτροπές ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων διενεργούν αυτοψία και επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσουν τη διακοπή λειτουργίας των χώρων αιμοληψίας
και συντάσσουν σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 101
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
1. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.
6 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως αναριθμήθηκε
με την παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 4399/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) την παροχή νομικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου
της, όπως η σύνταξη απόψεων σχετικά με ένδικα μέσα
ή βοηθήματα που ασκούνται κατά αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, τη συμβολή στην προετοιμασία και
κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νομοθετικών και
εν γένει κανονιστικών κειμένων, τη σύνταξη εγκυκλίων
και εσωτερικών οδηγιών και, εφόσον είναι αναγκαίο,
αναλυτικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης που περιέχει καταγραφή και επεξεργασία του πραγματικού της
υπόθεσης και των προβαλλόμενων από τον προσφεύγοντα ισχυρισμών, καθώς και αντιστοίχιση των ισχυρισμών
αυτών με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, η
οποία τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών.».
2. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 62 του
ν. 4375/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.
16 του άρθρου 86 του ν. 4399/2016, αναριθμούνται σε 7
και 8, αντίστοιχα, και μετά την παράγραφο 5 προστίθεται
παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού προσφυγών, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να επικουρούνται στο έργο τους, πέραν από το ήδη
υπάρχον προσωπικό, και από προσωπικό, «βοηθούς εισηγητές» «rapporteurs» και γραμματείς, που διατίθενται
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
(EASO). Οι βοηθοί εισηγητές: (α) μελετούν τον ατομικό
φάκελο του προσφεύγοντος και ιδίως την αίτηση διεθνούς προστασίας, το πρακτικό της συνέντευξης, την
πρωτοβάθμια απόφαση, το περιεχόμενο της προσφυγής
και τυχόν υποβληθέντος υπομνήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσκομισθείσα πληροφορία ή στοιχείο,
(β) διεξάγουν έρευνα σε επικαιροποιημένες και έγκυρες
πηγές πληροφόρησης, (γ) συντάσσουν αναλυτική και
εμπεριστατωμένη έκθεση στην ελληνική γλώσσα που περιέχει καταγραφή και επεξεργασία του πραγματικού της
υπόθεσης και των προβαλλόμενων από τον προσφεύγοντα ισχυρισμών, καθώς και αντιστοίχιση των ισχυρισμών
αυτών με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, η
οποία τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών.».
Άρθρο 102
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 της
υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄94), όπως προστέθηκε με το άρθρο 54 παρ. 5 του
ν. 4368/2016 (Α΄21), αντικαθίσταται ως εξής:
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«Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και
2017, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια
στολής στους Διασώστες, Πληρώματα Ασθενοφόρων
του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου
30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄226), όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή
εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%)
του ωρομισθίου, β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή,
που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.».
Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2017.
3. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄212) παρατείνεται μέχρι
και την 28η Φεβρουάριου 2017.
4. Στο άρθρο 11 του ν. 3402/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ όλων των βαθμών, καθώς και οι
φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, βιολόγοι, φυσικοί νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί που υπηρετούν στο Ε.ΚΕ.Α., υποχρεούνται σε εφημερία στο Ε.ΚΕ.Α.
σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, εργαστηρίων και
εν γένει σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Ε.ΚΕ.Α. Στους ιατρούς και τους λοιπούς
ως άνω επιστήμονες καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Η διάταξη 1α και 1β του άρθρου
12 του ν. 4316/2014, όπως ισχύει, καταλαμβάνει και το
προσωπικό των ειδικοτήτων του πρώτου εδαφίου, που
υπηρετεί στο Ε.ΚΕ.Α. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από
1.1.2014.».
Άρθρο 103
1.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134) αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών
ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα,
εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται
να είναι έως δύο (2) έτη.».
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών
ιατρών που τοποθετούνται σε Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά
Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας - ΠΕΔΥ, δύναται να είναι έως δύο (2) έτη.».
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015
(Α΄164), εφαρμόζονται και για τους επικουρικούς ιατρούς
που τοποθετούνται σε Ακτινοθεραπευτικά τμήματα,
σε Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας και στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) ΓΝΑ ΚΑΤ. Η διάταξη αυτή
ισχύει από 4.12.2015, ημερομηνία δημοσίευσης του
ν. 4351/2015.

