
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 

Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γε-
νικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής  Εκτελεστών Δια-
θήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας 
και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή 
αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Κύρωση της σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων, του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη για την ανέγερση νέας 
πτέρυγας - επέκταση της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό
Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» διά της διαθήκης του 
Γεωργίου Μαλινάκη του Γεωργίου

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 8.3.2018 σύμβαση μεταξύ του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκο-
μείο Χανίων ο Άγιος Γεώργιος», το οποίο συμμετέχει στη σύμβαση με την 
ιδιότητα του (δωρεοδόχου) κληρονόμου και κληροδόχου του Γεωργίου 
Μαλινάκη του Γεωργίου, του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής 
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη, που υπεγράφη μεταξύ των ανωτέ-
ρω μερών για την υλοποίηση του όρου (τρόπου) του διαθέτη Γεωργίου 
Μαλινάκη, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:
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Άρθρο 3
Ρυθμίσεις σχετικά με την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το 
Ε.Κ.Ε.Π.Υ.

1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 22Α του ν. 4472/2017 
(Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί εκά-
στης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά σε κεντρι-
κούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την 
Ε.Κ.Α.Π.Υ. Το ύψος του ποσοστού, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη 
του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 
(Α΄ 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης, ο Αντιπρόεδρος δύναται να είναι είτε πλήρους 
είτε μερικής απασχόλησης και τα λοιπά μέλη καθίστανται 
απλά μέλη του οργάνου και αποζημιώνονται για τις συ-
νεδριάσεις αυτού.».

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 28 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«Τα μέλη της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν 
να πληρούν τα προσόντα του προσωρινού Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως αυτά ορίζονται στο τρίτο και τέταρτο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος.».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του 
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) καταργείται.

5. Στην περίπτωση Β΄ του άρθρου 30 του ν. 4472/2017 
(Α΄ 74) διαγράφεται η φράση «με σχέση πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης».

6. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του 
π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) προστίθεται υποπερίπτωση 8 ως 
ακολούθως:

«8. Ο έλεγχος και η διαχείριση των κλινών των Μονά-
δων Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων 
της χώρας και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες έχουν 
συνάψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγη-
σης του Διοικητή του Ε.Κ.Ε.Π.Υ., συγκροτείται τριμελής 
επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανωτέρω έλεγ-
χο και τη διαχείριση, καθώς και Επιχειρησιακές Ομάδες, 
υπαγόμενες στο Ε.Κ.Ε.Π.Υ., χωρίς αύξηση των οργανικών 
θέσεων του Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζεται και η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η 
διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία, οι αρμοδιό-
τητες κάθε Επιχειρησιακής Ομάδας, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της.».

7. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3370/2005 
(Α΄ 176) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως και 
η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 7:

«6. Οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί του 
Ε.Σ.Υ. και οι στρατιωτικοί ιατροί, στα πλαίσια των ανα-
γκών της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Π.Υ., 
δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εφημεριών της 
οργανικής τους θέσης.

Επιπλέον των ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., πλην συντονι-
στών Διευθυντών και των στρατιωτικών ιατρών, επιτρέ-
πεται να απασχολούνται στο Ε.Κ.Ε.Π.Υ., για τη διασφάλιση 

της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού, με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και ιατροί που εμπίπτουν στις 
εξής κατηγορίες: α) ιατροί που υπηρετούν στα σώματα 
ασφαλείας, β) ιατροί που απασχολούνται με κάθε είδους 
εργασιακή σχέση σε δημόσιες μονάδες παροχής υπηρε-
σιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και γ) ιατροί που 
απασχολούνται σε εποπτευόμενους φορείς και νομικά 
πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74), εκτός από τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β.. Ειδικά για 
τους ιατρούς της περίπτωσης γ΄ της ανωτέρω παραγρά-
φου, αυτοί αποζημιώνονται, κατ’ αναλογική εφαρμογή 
της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβά-
νουν οι Επιμελητές Β΄ Ε.Σ.Υ.».

Άρθρο 4
1.α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3305/ 

2005 (A΄ 17) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, 

που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό 
της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται 
στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας 
και κάθε άλλης, καθ’ ύλην αρμόδιας, ελεγκτικής αρχής.

3. Οι πιστώσεις για τη Λειτουργία της Αρχής εγγράφο-
νται σε ειδικό φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Υγείας. Τον προϋπολογισμό της Αρχής εισηγείται 
ο Πρόεδρός της, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπα-
νών της, στον Υπουργό Οικονομικών. Ποσοστό των κάθε 
είδους εσόδων του Δημοσίου από την εφαρμογή του 
παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των παραβό-
λων και προστίμων που επιβάλλει η Αρχή, διατίθεται για 
τις ανάγκες της Αρχής. Το ποσοστό αυτό, η διαδικασία 
διάθεσής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κα-
θορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας.».

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και οι παρά-
γραφοι 2 και 7 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) 
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι (6) 
μέλη.».

«2. Ο Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με την ίδια διαδικασία 
επιλέγεται και διορίζεται και ο αναπληρωτής του Προ-
έδρου. Τα μέλη της Αρχής, καθώς και οι αναπληρωτές 
τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

«7. Ως μέλη της Αρχής ορίζονται:
α. Ένας νομικός με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο 

του ιατρικού δικαίου.
β. Ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επι-

τροπή Βιοηθικής.
γ. Δύο ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλη 

ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ειδικότη-
τας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ι.Υ.Α.

δ. Ένας ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος 
ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της ειδικό-
τητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική Υπογο-
νιμότητα.
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ε. Ένας επιστήμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με γνώση ή 
εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο γνωστικό 
αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμβρυολογίας 
ή γενετικής.».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) 
καταργείται.

2. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 εφαρ-
μόζονται σε όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού 
Προέδρου, αναπληρωτή αυτού, μελών της Αρχής και 
αναπληρωτών τους, που έχει λήξει η θητεία τους, βάσει 
της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005. Τυχόν κλή-
ρωση που διενεργήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρό-
ντος, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005, 
δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 5
1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (A΄ 38) αντι-

καθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε επιχείρηση νόμιμου φαρμακείου, διά του 

νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο 
λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των 
χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, 
με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 
22 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) που παραμένουν σε ισχύ. 
Η επιχείρηση φαρμακείου που επιλέγει το, κατά το προ-
ηγούμενο εδάφιο, διευρυμένο ωράριο εξακολουθεί να 
έχει τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι παράγραφοι 1 
και 2 του παρόντος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρη-
σης υποχρεωτικά δηλώνει ανά δίμηνο κάθε έτος και του-
λάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, 
τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, 
που επιλέγει, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, να 
λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους 
κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και 
στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η δήλωση 
μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι 
ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πά-
ντοτε εγγράφως.

Σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των 
χρονικών ορίων της παραγράφου 1, κατά παράλειψη της 
δήλωσης των προηγούμενων εδαφίων ή καθ’ υπέρβαση 
των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται 
πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ με απόφαση 
του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Η τήρηση του 
διευρυμένου ωραρίου είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση 
μη τήρησής του επιβάλλονται στον κάτοχο άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας του φαρμακείου με απόφαση του 
κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη 
του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι κάτωθι κυρώ-
σεις:

α) Σε περίπτωση πρώτης παράβασης, αποστέλλεται 
έγγραφη σύσταση,

β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, απαγορεύεται 
στο φαρμακείο να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για 
έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφα-
σης και

γ) στην περίπτωση κάθε επόμενης παράβασης μετά τη 
δεύτερη, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου 

κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί διημερεύ-
σεων και διανυκτερεύσεων.

Ο κατά τόπον αρμόδιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 
καταρτίζει διμηνιαίους χωριστούς πίνακες φαρμακείων 
που λειτουργούν πέραν του κατ’ ελάχιστον υποχρεωτι-
κού ωραρίου, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, οι 
οποίοι αναρτώνται επί των προσόψεων των φαρμακείων 
κατά τις ημέρες και ώρες που αυτά παραμένουν κλειστά, 
καθώς και στις ιστοσελίδες, εφόσον υφίστανται, των αρ-
μόδιων Περιφερειών και Φαρμακευτικών Συλλόγων.».

2. Δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου φαρμακείων που 
έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νό-
μου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/ 
1991, μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν 
εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάκληση ή 
τροποποίηση ισχύει από το χρόνο της υποβολής της, 
για το χρονικό διάστημα διευρυμένης λειτουργίας του 
φαρμακείου, που είχε δηλωθεί σύμφωνα με την αρχικώς 
ανακαλούμενη ή τροποποιούμενη δήλωση.

3. Οι παράγραφοι 1 και 1α του άρθρου 61 του ν. 3601/ 
1928 (A΄ 119) αντικαθίστανται ως εξής:

«1.α) Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις επί της χονδρικής 
τιμής πωλήσεως των φαρμάκων με αντίστοιχη μείωση 
του λιανικού κέρδους των αγοραστών φαρμακοποιών 
που διατηρούν σε λειτουργία φαρμακείο. Το ως άνω πο-
σοστό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την τιμολόγηση των 
φαρμάκων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φαρμα-
κοποιούς, εισπράττεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις, ήτοι τους Κατόχους Άδειας Παραγωγής, 
Κυκλοφορίας και Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων και 
αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
(Π.Φ.Σ.).

β) Οι ως άνω υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
υποχρεούνται όπως υποβάλλουν ηλεκτρονικώς εντός 
των πρώτων δέκα (10) εργασίμων ημερών εκάστου μη-
νός αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων των φαρμά-
κων που έχουν πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο 
μήνα προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρ-
μάκων και φαρμακεία, δυνάμει των οποίων προκύπτει 
η παρακράτηση του πόρου τέσσερα τοις χιλίοις επί της 
χονδρικής τιμής πωλήσεως από τις υπόχρεες φαρμακευ-
τικές επιχειρήσεις υπέρ του Π.Φ.Σ..

γ) Ο πόρος αποδίδεται από τις υπόχρεες φαρμακευ-
τικές επιχειρήσεις προς τον Π.Φ.Σ. μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα από τη γενόμενη πώληση προς Κατόχους 
Άδειας Χονδρικής Πώλησης και φαρμακεία.

δ) Σε περίπτωση μη απόδοσης του αναλογούντος 
πόρου ή εκπρόθεσμης απόδοσης αυτού από υπόχρεη 
φαρμακευτική επιχείρηση, επιβάλλεται στην εν λόγω επι-
χείρηση χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) 
ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, και σε περί-
πτωση υποτροπής από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ 
έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Στην περίπτωση αυτή, η υπόχρεη 
φαρμακευτική επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει 
στον Π.Φ.Σ. τον αναλογούντα πόρο νομιμοτόκως από 
την προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
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Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001400108180044*

Άρθρο 15
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 

του Κράτους.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ


