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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννη−
τικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας − ALZHEIMER
1. Συνίσταται Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας − Alzheimer
στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη
της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νό−
σου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών
και των οικογενειών τους.
2. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer ασκεί
ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α. Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο,
το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τον
Κανονισμό της Βουλής και το οποίο μπορεί να επικαιρο−
ποιείται με βάση τη διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών,
κοινωνικών, οικονομικών και νομικών δεδομένων.
β. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγι−
κού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγεί−
ας σε όλη τη χώρα. Σχετική ετήσια έκθεση υποβάλλεται
στον Υπουργό Υγείας και στην αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
γ. Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο
Alzheimer σχέδιο νόμου, που τίθεται υπόψη του, καθώς
επίσης και για κάθε σχετική με την άνοια και τη νόσο
Alzheimer κανονιστική πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η
εναρμόνιση με τις αρχές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.
δ. Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με
ενώσεις ασθενών και εξειδικευμένους στη νόσο επιστη−
μονικούς φορείς.
ε. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές
εκδηλώσεις ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη νόσο.
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκή−
ρυξη ερευνητικών προγραμμάτων, που κρίνονται ση−
μαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νόσου στη χώρα.

3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται από εννέα (9) μέλη,
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, με τις εξής
ιδιότητες:
α) Τρεις Ιατρούς Νευρολόγους ή Ψυχίατρους ή άλλης
ειδικότητας, εγνωσμένης ακαδημαϊκής, ερευνητικής ή
κλινικής εμπειρίας στη μελέτη και αντιμετώπιση της
νόσου.
β) Έναν ερευνητή εγνωσμένης ακαδημαϊκής εμπειρίας
στη μελέτη της νόσου.
γ) Έναν εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στην Οργάνωση
Υπηρεσιών Υγείας.
δ) Έναν εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στα Οικονομικά
της Υγείας.
ε) Έναν νομικό με εμπειρία στο ιατρικό δίκαιο και τη
βιοηθική.
στ) Έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
ζ) Έναν έμπειρο φροντιστή ανοϊκού ασθενούς, με κοι−
νωνική δραστηριότητα σχετική με ζητήματα που αφο−
ρούν την άνοια.
4. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο. Ο
Πρόεδρος και τα μέλη είναι άμισθα και ορίζονται για
θητεία πέντε (5) ετών η οποία μπορεί να ανανεώνεται
μία φορά.
5. Το Παρατηρητήριο μπορεί να ζητά από τις δημόσιες
υπηρεσίες, καθώς και από ιδιώτες κάθε πληροφορία,
έγγραφο ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο που είναι
σχετικό με την αποστολή του. Ο Πρόεδρος μπορεί να
λαμβάνει γνώση εγγράφων και άλλων στοιχείων που
χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Οι δημόσιες υπηρεσίες
οφείλουν να διευκολύνουν το έργο του Παρατηρητηρίου.
6. Το Παρατηρητήριο εδρεύει σε χώρο του Υπουργεί−
ου ή Δημόσιου Νοσοκομείου. Εξυπηρετείται διοικητικά
από δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού και έναν (1)
υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, που μετατάσσονται ειδικά
για τις ανάγκες του από το στενό δημόσιο τομέα. Τα
έξοδα υποδομών και λειτουργίας του καλύπτονται από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
γνώμη του Παρατηρητηρίου, καταρτίζεται ο Κανονι−
σμός Λειτουργίας, που θα ρυθμίζει την οργάνωση και
τα θέματα λειτουργίας του πλην των ρυθμιζόμενων με
την προηγούμενη παράγραφο θεμάτων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
1. «Αθηνά−Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τε−
χνολογίες της Πληροφορίες, των Επικοινωνιών και της
Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
Α) Ινστιτούτα Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Β) Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.)
12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης (Ε.ΚΕ.Α.Μ.− ΘΡΑ.)− «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κο−
μοτηνή, το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
Α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων (Π.Ε.Σ.Α.Α.ΦΥ.Π.), με έδρα
την Ξάνθη,
Β) Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών
Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), με έδρα την Αλεξανδρού−
πολη,
Γ) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και. Αγροτικής
Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), με έδρα την Ορεστιάδα.
Άρθρο 124
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) η φράση «και για το χρονικό
διάστημα έως 31.12.2014» αντικαθίσταται με τη φράση
«και για το χρονικό διάστημα μέχρις εγκαταστάσεως
του πλειοδότη».
Άρθρο 125
Απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας με
ιδιώτες ιατρούς
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012
προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Το ανωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται κατά πα−
ρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 20α του άρθρου 9
του ν. 4057/ 2012.
Η απαιτούμενη ΠΥΣ εκδίδεται μετά από την ανωτέρω
διαδικασία προσλήψεως εντός ενός μηνός, άλλως η δι−
αδικασία προσλήψεως καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.»
Άρθρο 126
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επίσης στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν
συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των ξε−
νοδοχειακών κτιρίων του άρθρου 8 της 1129485/479/
Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξε−
νοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και η αξία
των δικαιωμάτων επί των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
δωματίων/ διαμερισμάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπη−
ρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία ιδιοχρησι−
μοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις.
Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του προηγούμενου
εδαφίου οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες),
οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα σύνθετα
τουριστικά καταλύματα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013, το οποίο
προστέθηκε με την παράγραφο 11 του δέκατου όγδοου
άρθρου του ν. 4286/2014 (Α΄194 ), καταργείται.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
1.1.2015.

Άρθρο 127
Ιδρύεται μεταβατική έδρα του μονομελούς Πλημμε−
λειοδικείου Κοζάνης, που θα εκδικάζει τις ποινικές υπο−
θέσεις της Επαρχίας Εορδαίας και θα συνεδριάζει στο
Ειρηνοδικείο Πτολεμαΐδας σε ημέρες και ώρες που θα
καθοριστούν με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας
του Πρωτοδικείου Κοζάνης.
Άρθρο 128
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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