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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού
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υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
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(rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID-19
Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων
(rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών
δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική
μέριμνα
Παράταση ισχύος διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων
ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες
ιατρούς
Παράταση ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες
και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Παράταση ισχύος εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και της
δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή
αντισηπτικών
Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που
δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας
υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
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Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων,
κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας
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Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο
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και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
Παράταση ισχύος της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας κατάρτισης και
τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων
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Συστήματος Υγείας
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Θρησκευμάτων
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ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Προμήθεια ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου - Τροποποίηση άρθρου
10 του ν. 4139/2013
Παράταση ισχύος σύμβασης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Πρωτόκολλα συνταγογράφησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 251 του
ν. 4512/2018
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων που κρίνονται
αναγκαίες για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τον έλεγχο διασποράς της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του σχεδίου νόμου αποτελούν:
α) ρυθμίσεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την
Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
β) ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
γ) ρυθμίσεις θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19 και
δ) άλλες σχετικές ρυθμίσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 3
Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α΄ 16), περί λειτουργίας
εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
3. Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της,
έως την 30ή.9.2022.
4. H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
5. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως
την 30ή.9.2022.
6. Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της,
έως την 30ή.9.2022.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 4
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
1. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και της παρ. 1
του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως
την 30ή.9.2022. Η περαιτέρω παράταση κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου απομειώνει τον
χρόνο ειδικότητας, εφόσον οι ιατροί έχουν τοποθετηθεί σε κενή θέση ειδικευομένου της
ειδικότητας, στην οποία έχουν κάνει αίτηση να ειδικευτούν, και υλοποιείται το προβλεπόμενο
γι’ αυτήν την ειδικότητα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με βεβαίωση του Διευθυντή της
οικείας κλινικής.
2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο
ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και
7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
3. Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό
διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας
κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 5
Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού
και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204) και του άρθρου 9 του
ν. 4790/2021 (Α΄ 48), περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 6
Παράταση μετακινήσεων προσωπικού
1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), περί μετακινήσεων του πάσης φύσεως
προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
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2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α΄204), περί μετακινήσεων
ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί
μετακινήσεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
4. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α΄ 157), περί της δυνατότητας μετακίνησης
προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με απόφαση του Προέδρου του και της
πειθαρχικής αξιολόγησης και τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης
μετακίνησης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
5. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της δυνατότητας μετακίνησης
ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας με απόφαση του
Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
6. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), περί μετακίνησης ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
Άρθρο 7
Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και
λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί της
σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’
οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα
πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 8
Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης
οικογενειακών ιατρών
1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του
ν. 4486/2017 (Α΄ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους
ίδιους όρους. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδικαίως
από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας της παρ. 5 του άρθρου 71 του
ν. 4931/2022 (Α΄ 94), περί της έναρξης ισχύος του θεσμού του προσωπικού ιατρού.
2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1η.7.2022
έως 30.9.2022 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
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Άρθρο 9
Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των
συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
περί της δυνατότητας κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών του
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
Άρθρο 10
Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού
1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), περί της δυνατότητας παράτασης, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με τις οποίες προσλήφθηκε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022. Η
παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας
προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό
διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ.
164/2004 (Α΄ 134).
2. Η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί της δυνατότητας παράτασης των
συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και
καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 11
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των
εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας
Η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), περί της εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου
των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 12
Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών
υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του
άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την
30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που
έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και
προϋποθέσεις.
Άρθρο 13
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας
1. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη
δυνατότητα πρόσληψης για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικού, νοσηλευτικού
και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
2. Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται
αυτοδικαίως έως την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει
και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω
συνθήκες και προϋποθέσεις.
Άρθρο 14
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση
προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
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Άρθρο 15
Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του ιατρικού
προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 16
Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση
δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης
υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς
παρόχους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 17
Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των
δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Συμβάσεις με ιατρούς, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,
(Ε.Ο.Δ.Υ.) δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) με καθεστώς έκδοσης δελτίου
απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), και των οποίων η ισχύς είτε έληξε πριν από τη δημοσίευση του
παρόντος είτε είναι ακόμη σε ισχύ, παρατείνονται από τη λήξη τους για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ..
Άρθρο 18
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών
εστίασης και σίτισης
Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), ως προς τις συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων
αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως
την 30ή.9.2022.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 19
Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19
1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), περί διενέργειας ελέγχων φορείας του
κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
2. α. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), περί υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων
και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), που
χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, παρατείνεται, από τη λήξη της,
έως την 30ή.9.2022.
β. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί της
δυνατότητας ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες
αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ως προς τη δυνατότητα
απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της,
έως την 30ή.9.2022.
4. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς την
ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής
μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά
διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για
την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), ως προς την απασχόληση
συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
6. Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110΄), ως προς τη διενέργεια
διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
7. Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου
ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες
Δυνάμεις, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
8. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον
κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
9. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 , περί της υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεσης συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών
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και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.
Άρθρο 20
Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της
υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), περί των όρων χρήσης
δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 21
Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς την προμήθεια ταχέων
μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
(Α΄ 63), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 22
Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα
1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών
δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) ως προς την
πρόβλεψη επιπλέον σημείων διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα,
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από
τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 23
Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε
νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), περί της διαδικασίας
χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19
από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
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Άρθρο 24
Παράταση ισχύος διαδικασίας της αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς
που βρίσκονται σε περιορισμό
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί της διαδικασίας
αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 25
Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και της δωρεάν
διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί της εισαγωγής
μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί της δωρεάν διάθεσης αιθυλικής
αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά
ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 26
Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), περί της δυνατότητας μετατροπής
χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 27
Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών
δημόσιας υγείας
1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη δυνατότητα αναγκαστικής
διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη
λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), περί δυνατότητας διάθεσης
επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων
αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων
υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
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Άρθρο 28
Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν
αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του
κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), περί της αποζημίωσης
ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη
της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 29
Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων
ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), περί της δυνατότητας επίταξης
κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και
φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη
λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 30
Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), περί της διάθεσης,
οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 31
Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), περί της διάθεσης,
οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών
νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 32
Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και
έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), περί της δυνατότητας
διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης
Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

15

Άρθρο 33
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας,
κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και
του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο
Η ισχύς του άρθρου τρίτου του ν. 4889/2022 (Α΄ 21), περί της δυνατότητας διάθεσης άνευ
αντιτίμου στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης
φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
Άρθρο 34
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19
1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων
για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται, από τη
λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), περί των
ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται, από
τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), περί της διενέργειας
προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί της διενέργειας προμηθειών ιατροτεχνολογικών
τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
5. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί των έκτακτων προμηθειών ανταλλακτικών για το
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
6. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται,
από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
7. Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), περί της σύναψης συμβάσεων για τις δομές
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
8. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά την περίοδο της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
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Άρθρο 35
Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών
1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών
ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και
φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί της
διαδικασίας χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί της διαδικασίας
αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του
κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), περί της αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας
δωρεών για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως
την 30ή.9.2022.
5. Η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), περί της διαδικασίας αποδοχής από πλευράς
των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων
ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς
φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους, φυσικά και
νομικά πρόσωπα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 36
Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές
δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
κοινωφελούς σκοπού
Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), περί της δυνατότητας των δήμων και
των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές
ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και
ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
Άρθρο 37
Παράταση ισχύος της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας κατάρτισης και τροποποίησης
οργανισμών νοσοκομείων
Το άρθρο ογδοηκοστό δεύτερο του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), περί της δυνατότητας κατάρτισης και
τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 4622/2019 (Α΄133), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών,
μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), παρατείνεται, από
τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
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Άρθρο 38
Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας
1. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη διαδικασία
επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
e-dapy, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020, ως προς τη θεώρηση
παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη
της, έως την 30ή.9.2022.
3. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη διαδικασία
επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων
μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
4. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως προς τις μηνιαίες και
επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
30ή.9.2022.
Άρθρο 39
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικότητας αναισθησιολογίας και
νεφρολογίας, α) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω
συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην
υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022 κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021
(Α΄ 238) και β) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω
συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην
υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021,
δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως τις 31.12.2022, μετά από αίτησή τους, η οποία
υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα στον οποίον υπηρετούν. Η αίτησή τους, η
οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του φορέα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα.
Άρθρο 40
Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής Τροποποίηση άρθρου ένατου του ν. 4889/2022
1. Στο άρθρο ένατο του ν. 4889/2022 (Α΄ 21), περί της παράτασης παραμονής ειδικευόμενων
νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της
δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο
εδάφιο τροποποιείται, αφενός, ως προς την καταληκτική ημερομηνία, έως την οποία πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί ο νόμιμος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας, προκειμένου οι
ειδικευόμενοι νοσηλευτές να δύνανται να αιτηθούν εξάμηνη παράταση και, αφετέρου, ώστε η
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ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους να ισχύει από τη λήξη της, β) το δεύτερο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε η σχετική αίτηση να υποβάλλεται από τον ειδικευόμενο νοσηλευτή όχι εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασής του αλλά εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του, και γ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και το άρθρο
ένατο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο ένατο
Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής
Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της
νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο
για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 31.12.2022, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως
και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια
δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν
τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του
πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.),
η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία
υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής
ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση
του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις
και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί της μοριοδότησης
του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό
διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του
παρόντος δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν
οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).»
Άρθρο 41
Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών - Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 58 του
ν. 4690/2020
Στην παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί της επιλογής υποψηφίων για λήψη
νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία έως την οποία
δύναται να διενεργείται η επιλογή υποψηφίων, β) η λέξη «υποδοχείς» αντικαθίσταται από τη
λέξη «υποδοχής», γ) διαγράφεται η φράση «σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 16» και δ)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:
«17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, η επιλογή των
υποψηφίων διενεργείται από τις οικείες Υ.ΠΕ. μέχρι την 31η.12.2022 με άμεση ένταξη των
ειδικευομένων στους φορείς υποδοχής για την ειδικότητα.
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Με απόφαση του Υπουργού Υγείας οι θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών των ειδικοτήτων της
περ. α) της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν ακάλυπτες κατά την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου,
δύναται να αναδιανέμονται σε άλλες ειδικότητες και να κατανέμονται αντίστοιχα ανά Υ.ΠΕ. και
νοσοκομεία.»
Άρθρο 42
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για τη λειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων
των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί της λήψης
μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται, από τη λήξη της,
έως την 31η.12.2022.
Άρθρο 43
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 44
Προμήθεια ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου - Τροποποίηση άρθρου 10 του
ν. 4139/2013
Στο άρθρο 10 του ν. 4139/2013 (Α΄ 14), περί της προμήθειας ναρκωτικών του κρατικού
μονοπωλίου, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Προμήθεια ναρκωτικών
Επιτρέπεται στον Υπουργό Υγείας να προβαίνει στην προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας των
ναρκωτικών και των σκευασμάτων αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις
κρατικές προμήθειες, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5. Σε έκτακτες περιπτώσεις,
κατά τις οποίες υφίσταται κίνδυνος έλλειψης των ναρκωτικών και σκευασμάτων του πρώτου
εδαφίου, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αναθέτει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) την προμήθεια
ναρκωτικών φαρμάκων, σε ποσότητα που δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%)
της απαιτούμενης ποσότητας του πρώτου εδαφίου. Οι εν λόγω δαπάνες θεωρούνται νόμιμες,
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.»
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Άρθρο 45
Παράταση ισχύος σύμβασης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Η ισχύς της υπ’ αριθμ. 01/14 σύμβασης - συμφωνίας πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.), η οποία έχει συναφθεί σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 01/2014 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α., για
την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων
αίματος των αιμοδοτών της χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, και η οποία
λήγει την 30ή.6.2022, παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από τη
λήξη της και έως την 31η.12.2022. Αν, πριν από την 31η.12.2022, ολοκληρωθεί η διαγωνιστική
διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με το ίδιο αντικείμενο, η σύμβαση του πρώτου εδαφίου
λήγει αυτοδικαίως.
Άρθρο 46
Πρωτόκολλα συνταγογράφησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 251 του ν. 4512/2018
Στην παρ. 6 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), περί της έκδοσης πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε
η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας να εκδίδεται όχι μετά από πρόταση της Επιτροπής του
άρθρου 15 της υπό στοιχεία οικ.3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 64) αλλά
μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνώμη της Επιτροπής
αυτής, β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε με απόφαση του Υπουργού Υγείας να καθορίζονται
όχι μόνο η διαδικασία ενσωμάτωσης των συνταγογραφικών περιορισμών και των πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης αλλά και η διαδικασία σύστασης, θέσης σε λειτουργία και επικαιροποίησης
των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και η έγκριση και επικαιροποίηση των
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, που έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται στο άρθρο αυτό, και η παρ.
6 του άρθρου 251 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υ.α. οικ.3457/
2014 (Β΄ 64), η οποία υποχρεωτικά ενσωματώνει τους συνταγογραφικούς περιορισμούς της
Επιτροπής Αξιολόγησης, για μεμονωμένα φάρμακα ή ομάδες φαρμάκων, εκδίδονται πρωτόκολλα
συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζημίωση των
φαρμακευτικών αυτών προϊόντων και ενσωματώνονται στο σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. Η ως άνω
επιτροπή για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης λαμβάνει υπόψη της
επιστημονικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επιδημιολογικής συχνότητας
(επιπολασμός και επίπτωση) και αναγκών κάλυψης σε νόσους και νοσηλείες, καθώς επίσης και
οικονομικά κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η επίπτωση στον προϋπολογισμό της
αποζημίωσης του φαρμάκου βάσει της τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ενσωμάτωσης των
συνταγογραφικών περιορισμών και των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης των προηγούμενων
εδαφίων στο σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η διαδικασία σύστασης, θέσης σε λειτουργία και
επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και η κατά παρέκκλιση του
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πρώτου εδαφίου έγκριση και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης που έχουν
ήδη ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.).»
Άρθρο 47
Τρόπος υπολογισμού ποσού της αυτόματης επιστροφής για κατασκευαστή ή εισαγωγέα,
διανομέα ή προμηθευτή για την περίπτωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευασμάτων
ειδικής διατροφής του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 100 του ν. 4172/2013
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), περί της εφαρμογής
του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής για δαπάνες από παροχή υπηρεσιών υγείας,
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, τροποποιείται, ώστε το
ποσό της αυτόματης επιστροφής, ειδικά για συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
σκευάσματα ειδικής διατροφής, να υπολογίζεται για κάθε κατασκευαστή, αν το προϊόν παράγεται
στην Ελλάδα ή εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή, αν το προϊόν εισάγεται, και η παρ. 2 του
άρθρου 100 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Το ποσό της αυτόματης επιστροφής για κάθε συμβεβλημένο πάροχο των περ. α) και β) του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και, ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής
διατροφής του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, για κάθε κατασκευαστή, αν το προϊόν παράγεται στην
Ελλάδα ή για κάθε εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή, αν το προϊόν εισάγεται, υπολογίζεται με
βάση την προκαλούμενη δαπάνη προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά από την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου
ημερολογιακού μήνα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώνεται η
συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας που αίρει την εκπρόθεσμη υποβολή δαπανών του προηγούμενου
εδαφίου. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις 23.7.2013, με τις οποίες διαπιστώνεται
η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή, εγκρίνονται
αναδρομικώς. Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων
έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20ή Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού
Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται την 1η.7.2022.
Άρθρο 48
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων
εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4283/2014
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), περί της χρήσης πόρων του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
συμπεριλαμβανομένων
ιδιωτών
που
προσλαμβάνονται
για
τη
διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών που
προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα
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εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, τροποποιείται α) ως προς τα έτη κατά τα οποία η σχετική
δαπάνη δύναται να βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ως προς τον επιμερισμό της
δαπάνης μεταξύ των ετών αυτών, και β) ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη στον τίτλο του
έργου που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων
εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία
151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών (Β΄ 3370), καθώς και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη
διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών
Σχολείων και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Β΄ 1671), μπορεί να γίνει χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί
να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό
2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 176 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το
ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
(80.774.400) ευρώ και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2023 έως το ποσό των πενήντα
πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων (55.521.600) ευρώ ή
αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
Άρθρο 49
Επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού - Τροποποίηση άρθρου 14 του
ν. 4415/2016
Στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), περί των αναπληρωτών συντονιστών-εκπαίδευσης
εξωτερικού, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Από την 1η.7.2022 μέχρι την 30ή.6.2023 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης
Εξωτερικού λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού
ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.»
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Άρθρο 50
Παράταση θητείας των Συμβούλων-Συντονιστών στις εκπαιδευτικές δομές των Καταστημάτων
Κράτησης - Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Στην παρ. 19 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των μεταβατικών ρυθμίσεων για
τους Συμβούλους-Συντονιστές εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης της παρ. 2 του άρθρου
31 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), μετά από την περ. γ), προστίθεται περ. δ), ως εξής:
«δ) Οι Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής
ανηλίκων αρρένων Βόλου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 4521/2018, περί των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως
ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (A΄ 254), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά
τους μετά από την 30ή.6.2022 και μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των
Διευθυντών εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων
αρρένων Βόλου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ΄ του ν. 4763/2020, περί της εκπαίδευσης και
κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης.»
Άρθρο 51
Ρύθμιση ζητημάτων για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου του
ν. 4917/2022
1. Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), περί των ρυθμίσεων για τα όργανα
διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πριν από την οποία δεν
δύναται να εκδοθεί η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των
Κοσμητόρων Σχολών στα Α.Ε.Ι., β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται η καταληκτική
ημερομηνία πριν την οποία, αν εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των
Α.Ε.Ι., οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται, και το άρθρο
εξηκοστό έκτο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο εξηκοστό έκτο
Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
1. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η θητεία των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν
δύναται να εκδοθεί πριν από την 31η.8.2022, κατά παρέκκλιση του άρθρου 69 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, και της παρ.
3 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη
Κοσμήτορα, αντίστοιχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των
οργάνων της παρούσας πριν από την 31η.8.2022, οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.
2. Η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των
Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
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διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται
να υπερβεί την 28η.2.2023.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την 30ή.6.2022.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ. - Άδ. Γεωργιάδης

Ν. - Γ. Δένδιας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ν. Παναγιωτόπουλος

Ν. Κεραμέως

Κων. Χατζηδάκης

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθ. Πλεύρης

Κων. Σκρέκας

Π. Θεοδωρικάκος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στ. Μενδώνη

Κων. Τσιάρας

Μ. Βορίδης

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Π. Μηταράκης

Κων. Καραμανλής

Ι. Πλακιωτάκης

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ. Γεωργαντάς

Β. Κικίλιας

Χρ. Στυλιανίδης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γεραπετρίτης

Κ. Πιερρακάκης

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Θ. Σκυλακάκης

Μ. Βαρβιτσιώτης

Α. Γκάγκα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στ. Πέτσας
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ι. Οικονόμου

Ελ. Αυγενάκης
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας»
Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Υγείας
Στοιχεία επικοινωνίας: Κωνσταντίνα Παπακώστα, Γραφείο Υπουργού,
τηλ. 2132161172, papakostak@moh.gov.gr
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται, από τη λήξη τους, έως την
30ή.9.2022: η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης
επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους
εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα [παρ. 1], η ισχύς του άρθρου
τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών
κέντρων [παρ. 2], η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί διενέργειας
εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας [παρ. 3], η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της Εθνικής
Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 4], η ισχύς του
άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 5] και η ισχύς του
άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 6].
Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη παρ. 1 παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η διάρκεια
των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί με
απόφαση αρμόδιου οργάνου διοίκησης νοσοκομείου σε κενή θέση ειδικευόμενου,
οποιασδήποτε ειδικότητας. Περαιτέρω, ορίζεται ότι η παράταση απομειώνει τον
χρόνο της ειδικότητας, εφόσον οι ιατροί έχουν τοποθετηθεί σε κενή θέση
ειδικευομένου της ειδικότητας στην οποία έχουν κάνει αίτηση να ειδικευτούν και
υλοποιείται το προβλεπόμενο γι’ αυτήν την ειδικότητα εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
σύμφωνα με βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής. Με την προτεινόμενη
παρ. 2 ορίζεται ότι η παράταση των συμβάσεων αυτών δεν μεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό
διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7
του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Τέλος, με την προτεινόμενη παρ. 3 παρατείνεται, έως
την 30ή.9.2022, η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των
ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η
απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας.
Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α` 204) και του άρθρου 9 του ν.
4790/2021 (Α΄ 48), περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού.
Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται, έως την 30ή.9.2022: η ισχύς
του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), περί μετακινήσεων του πάσης
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φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας [παρ. 1], η ισχύς της
παρ. 2 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α` 204), περί μετακινήσεων
ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες
Υγείας [παρ. 2], η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί μετακινήσεων επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και
κέντρων υγείας [παρ. 3], η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157),
περί της δυνατότητας μετακίνησης προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με απόφαση του Προέδρου του και της πειθαρχικής αξιολόγησης
και τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης
[παρ. 4], η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της δυνατότητας
μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών
Ομάδων Υγείας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας
[παρ. 5] και η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), περί μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού [παρ. 5].
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83), περί της σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά
κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».
Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των
άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα
οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους
ίδιους όρους. Περαιτέρω προβλέπεται ότι, αν πριν από την 30ή.9.2022 εκδοθεί η
απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 (Α΄ 94),
περί της έναρξης ισχύος του θεσμού του προσωπικού ιατρού, οι ανωτέρω
συμβάσεις λήγουν αυτοδικαίως. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 ορίζεται,
για το χρονικό διάστημα από 1.7.2022 έως 30.9.2022, η μηνιαία αποζημίωση των
ιατρών της παρ. 1.
Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), περί της δυνατότητας κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής
ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς.
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Άρθρο 10: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται, έως την 30ή.9.2022: η ισχύς
του άρθρου τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της δυνατότητας παράτασης,
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, των συμβάσεων
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ.
3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με τις οποίες προσλήφθηκε
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
[παρ. 1] και η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της δυνατότητας
παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού
φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας [παρ. 2].
Άρθρο 11: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), περί της εργασίας καθ’ υπέρβαση του
ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 12: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι συμβάσεις έργου και
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και
διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του
άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνονται
αυτοδικαίως μέχρι την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους και ότι η
ρύθμιση καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.
Άρθρο 13: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη
δυνατότητα πρόσληψης για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) [παρ. 1]. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι συμβάσεις έργου
και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων
και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης
τους, και ότι η ρύθμιση καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και
προϋποθέσεις.
Άρθρο 14: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση
προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ..
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Άρθρο 15: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του
ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων νοσοκομείων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Άρθροι 16: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη
δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε
ιδιωτικούς παρόχους.
Άρθρο 17: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι συμβάσεις με ιατρούς, οι
οποίες έχουν συναφθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012
(Α` 63) με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την
κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51),
και των οποίων η ισχύς είτε έληξε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος είτε είναι
ακόμη σε ισχύ, παρατείνονται από τη λήξη τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ..
Άρθρο 18: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου δωδέκατου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ως προς τις συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για τις ανάγκες
φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων
αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης.
Άρθρο 19: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται, έως την 30ή.9.2022, οι
ακόλουθες έκτακτες ρυθμίσεις, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19: η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), περί
διενέργειας ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς
λόγους [παρ. 1], η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), περί υγειονομικής
κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της
φύσης της ασθένειάς τους, και η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της δυνατότητας ένταξης των απόρων και
ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε
συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για
τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων [παρ. 2], η ισχύς του άρθρου δέκατου
τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη δυνατότητα
απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
[παρ. 3], η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), ως προς την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας
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υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη
των αναγκών δημόσιας υγείας [παρ. 4], η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.
4753/2020 (Α` 227), ως προς την απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 5], η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν.
4812/2021 (Α΄ 110΄), ως προς τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας
εντός και εκτός Ελλάδος [παρ. 6], η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48),
περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19
στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις [παρ. 7], η ισχύς του άρθρου
46 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον
κορωνοϊό COVID-19 [παρ. 8] και η ισχύς του άρθρου 96 ν. 4790/2021, περί της
υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως
προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και
καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία [παρ. 9].
Άρθρο 20: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί των όρων χρήσης
δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19.
Άρθρο 21: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την
προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α’ 63).
Άρθρο 22: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται, έως την 30ή.9.2021, η ισχύς
του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών
δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 [παρ. 1] και η ισχύς της
παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), ως προς την
πρόβλεψη επιπλέον σημείων διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα,
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 [παρ.
2].
Άρθρο 23: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
περί της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε
νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς.
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Άρθρο 24: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
περί της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς
που βρίσκονται σε περιορισμό.
Άρθρο 25: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της
εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης [παρ. 1] και η ισχύς του άρθρου 17
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το
Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια
και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή
αντισηπτικών [παρ. 2].
Άρθρο 26: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της δυνατότητας
μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
Άρθρο 27: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα
αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας [παρ. 1] και η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί
δυνατότητας διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας,
παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού,
νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς
το Δημόσιο [παρ. 2].
Άρθρο 28: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της αποζημίωσης
ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID19.
Άρθρο 29: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της
δυνατότητας επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού
εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
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Άρθρο 30: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί της διάθεσης,
οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια
αεροδιακομιδών ασθενών.
Άρθρο 31: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
περί της διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη
διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19.
Άρθρο 32: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της
δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ.
και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
Άρθρο 33: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 30ή.9.2022 η ισχύς
του άρθρου τρίτου του ν. 4889/2022 (Α΄ 21), περί της δυνατότητας διάθεσης άνευ
αντιτίμου στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών
αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και
του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
Άρθρο 34: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
μιας σειράς ρυθμίσεων για συμβάσεις προμηθειών και συγκεκριμένα: η ισχύς του
άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της σύναψης
δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και
μέσων προστασίας [παρ. 1], η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί των ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) [παρ. 2], η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου
δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της διενέργειας
προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 3], η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της
από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4722/2020, περί της διενέργειας προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 4], η ισχύς του άρθρου πέμπτου
της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί των έκτακτων προμηθειών ανταλλακτικών για το
Ε.Κ.Α.Β. [παρ. 5], η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), περί σύναψης
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δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας
και την παροχή υπηρεσιών [παρ. 6], η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’
256), περί της σύναψης συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας [παρ. 7] και η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί ισχύος
συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 8].
Άρθρο 35: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 30ή.9.2022: η ισχύς
του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της διαδικασίας
αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων
ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως [παρ. 1], η ισχύς της παρ. 1 του
άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
περί της διαδικασίας χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού
εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 [παρ.
2], η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του
κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 3], η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), περί της αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας δωρεών για τον εμβολιασμό
κατά του κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 4], η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α΄
118) περί της διαδικασίας αποδοχής από πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής
υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς
φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους,
φυσικά και νομικά πρόσωπα [παρ. 5].
Άρθρο 36: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς
της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της δυνατότητας των
δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
(Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή
εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού.
Άρθρο 37: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι το άρθρο ογδοηκοστό
δεύτερο του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), περί της δυνατότητας κατάρτισης και
τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας
και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής
Περιφέρειας (Υ.Πε.), παρατείνεται ως προς την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της
έως την 30ή.9.2022.
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Άρθρο 38: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 30ή.9.2022: η ισχύς
του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως
προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα
υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy [παρ. 1], η ισχύς των προθεσμιών της παρ.
3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020, ως προς τη θεώρηση παραπεμπτικών κατά την
περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 [παρ. 2], η ισχύς του άρθρου εικοστού
τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης [παρ. 3] και η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου
45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τις μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες
γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων [παρ. 4].
Άρθρο 39: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι ιατροί κλάδου του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικότητας αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, α) των
οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω
συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι
παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022 κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) και β) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα
έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου
έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την
30ή.6.2022, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021, δύνανται
να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2022, μετά από αίτησή τους, η
οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη
ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου
Άρθρο 40: Με τη ρύθμιση προτείνεται η παράταση έως τις 31.12.2022 της
καταληκτικής προθεσμίας, μέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο νόμιμος
χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας, προκειμένου οι ειδικευόμενοι
νοσηλευτές στην επείγουσα εντατική νοσηλευτική και τη νοσηλευτική της δημόσιας
υγείας/κοινοτική νοσηλευτική να δύνανται να αιτηθούν εξάμηνη παράταση.
Άρθρο 41: Με τη ρύθμιση προτείνεται η μετάθεση έως τις 31.12.2022 της
καταληκτικής ημερομηνίας, έως την οποία διενεργείται η επιλογή των υποψηφίων
από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.). και δίδεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Υγείας να προχωρήσει με απόφασή του στην αναδιανομή των θέσεων που
μένουν ακάλυπτες και στην κατανομή τους ανά Υ.Πε. και νοσοκομεία.
Άρθρο 42: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως τις 31.12.2022 η ισχύς
ρυθμίσεων που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας κατά του COVID-19, για την
ασφαλή επαναλειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των
βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Άρθρο 43: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται, από τη λήξη της, μέχρι και
την 30ή.9.2022 το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και οι εποπτευόμενοι φορείς αυτού δύνανται, ενόψει της
εξακολούθησης του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, να
συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο που
σχετίζεται εν γένει με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), με
προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση όλων των
κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και για τους
αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου σκοπούς.
Άρθρο 44: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στο Ινστιτούτο
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε., με αιτιολογημένη απόφαση του
Υπουργού Υγείας, να προβεί στην αγορά περιορισμένης ποσότητας ναρκωτικών
φαρμάκων έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης αυτών.
Άρθρο 45: Η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα της παράτασης έως
31.12.2022 της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 01/14 σύμβασης-συμφωνίας πλαίσιο
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) που έχει συναφθεί σε συνέχεια της υπ’
αρ. 01/2014 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό
εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της
χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, η οποία λήγει την
30ή.6.2022.
Άρθρο 46: Η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα της συμπλήρωσης των
εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
Άρθρο 47: Η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα περί της εφαρμογής του
μηχανισμού αυτόματης επιστροφής για δαπάνες από παροχή υπηρεσιών υγείας,
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, ώστε το
ποσό της αυτόματης επιστροφής, ειδικά για συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, να υπολογίζεται για κάθε
κατασκευαστή, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, ή για εισαγωγέα, διανομέα ή
προμηθευτή, αν το προϊόν εισάγεται.
Άρθρο 48: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αύξηση του
προϋπολογισμού του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
για το έτος 2022.
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Άρθρο 49: Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
χορήγησης στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού του ειδικού
επιμισθίου και για το χρονικό διάστημα από 1.7.2022 έως 30.6.2023, ανεξάρτητα
από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Άρθρο 50: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η παράταση της θητείας των
Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης
και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση
και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών των εκπαιδευτικών δομών στα
καταστήματα αυτά, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ΄ του ν. 4763/2020 (Α΄254).
Άρθρο 51: Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης μετατίθεται ύστερα από τις
31.8.2022 το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύναται να εκδοθούν προκηρύξεις
εκλογών για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών και κοσμητόρων σχολών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι η θητεία των
υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών
των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης
της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα
που δεν δύναται να υπερβεί την 28η.2.2023.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Παρ. 1 άρθρου 3: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί, στο πλαίσιο της ανάγκης
διαχείρισης της πανδημίας, στον έλεγχο, την αποτροπή διασποράς της πανδημίας
και τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά
και των προσερχόμενων σε δημόσιες υπηρεσίες.
Παρ. 2 άρθρου 3: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.ΟΔ.Υ.
να συνεχίσει τη διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.
Παρ. 3 άρθρου 3: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για την ομαλή εξέλιξη και
ολοκλήρωση του προγράμματος Εθνικού Εμβολιασμού, με τη συνέχιση της
διενέργειας εμβολιασμών από τα εμβολιαστικά κέντρα.
Παρ. 4 άρθρου 3: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί, στο πλαίσιο της ανάγκης
διαχείρισης της πανδημίας, στην εξασφάλιση, δια της παράτασης της Εθνικής
Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 έως την 30η.9.2022, της
σχετικής ενημέρωσης και κινητροδότησης του πληθυσμού για τη μαζική συμμετοχή
του στον εμβολιασμό.
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Παρ. 5 άρθρου 3: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
καθορισθούν όλες οι προϋποθέσεις που αφορούν στους φορείς υλοποίησης του
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, είτε κατ’ οίκον είτε σε ιατρείο/εγκατάσταση.
Πιο αναλυτικά, προβλέπονται τόσο ο τρόπος δράσης και οι υποχρεώσεις των
φορέων υλοποίησης όσο και η αποζημίωση που θα τους καταβληθεί.
Παρ. 6 άρθρου 3: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση
της συμμετοχής των ιδιωτών ιατρών στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού και της
αποζημίωσής τους και, με τον τρόπο αυτό, την εξασφάλιση της επιτυχίας του
προγράμματος.
Άρθρα 4 και 5: Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται αναγκαίες για την, κατά το
δυνατόν, ενίσχυση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με το απαραίτητο ιατρικό
προσωπικό, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της τρέχουσας πανδημίας.
Άρθρο 6: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τη μετακίνηση ιατρικού και
παραϊατρικού προσωπικού την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ώστε
να καλύπτονται ευχερώς οι όποιες ανάγκες δημιουργούνται στον κρατικό
μηχανισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επίσης, η προτεινόμενη διάταξη
κρίνεται αναγκαία για την άμεση κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Μονάδων
Υγείας, της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ» σε
έμψυχο δυναμικό, ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις αυξημένες
υποχρεώσεις τους από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, επί τω
τέλει του περιορισμού της περαιτέρω διασποράς του ιού και της προστασίας της
δημόσιας υγείας.
Άρθρο 7: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την κατ’ οίκον φροντίδα και
λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων πιθανόν κρουσμάτων COVID-19, είτε
διότι τα πρόσωπα αυτά αδυνατούν εκ των πραγμάτων, λόγω ηλικίας, σωματικής
κατάστασης κ.λπ., να μετακινηθούν προς δομές, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές,
κέντρα, ιατρεία κ.λπ., είτε διότι αυτό κρίνεται ασφαλέστερο για τη δημόσια υγεία.
Άρθρο 8: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την, κατά το δυνατόν,
εξυπηρέτηση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού χωρίς μεγάλες μετακινήσεις ή
συνωστισμό αυτών, επί τω τέλει του περιορισμού περαιτέρω διασποράς του ιού και
της προστασίας της δημόσιας υγείας.
Άρθρο 9: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση της
παροχής των αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών προς ασθενείς πάσχοντες από
κορωνοϊό COVID-19, είτε κατ’ οίκον είτε εξ αποστάσεως, ώστε να περιορισθούν κατά
το δυνατόν οι μετακινήσεις τους, επί τω τέλει της αποτροπής περαιτέρω διασποράς
του ιού και της προστασίας της δημόσιας υγείας.
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Άρθρο 10: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η Κεντρική
Υπηρεσία και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά έκτακτες ανάγκες που τυχόν θα
εξακολουθήσουν να υφίστανται από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 11: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία, προκειμένου να αναγνωρισθεί
η σταθερή υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Διοικήσεων των
Υγειονομικών Περιφερειών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,
από το προσωπικό των οποίων οργανώνεται και υλοποιείται ο κεντρικός σχεδιασμός
έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και
υποχρεώσεων από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 12: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να
είναι σε θέση, διαθέτοντας το αναγκαίο προσωπικό, επαγγελματίες υγείας
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικό προσωπικό, να αντιμετωπίσει έγκαιρα και
αποτελεσματικά έκτακτες ανάγκες που τυχόν θα εξακολουθήσουν να υφίστανται
από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 13: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να
δύναται να εξασφαλίζει άμεσα το αναγκαίο προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και
λοιπό βοηθητικό, ώστε να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις έκτακτες
ανάγκες και υποχρεώσεις που υφίστανται και αιφνιδιαστικά ανακύπτουν από τη
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 14: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να
δύναται να απασχολεί υπερωριακά και να αμείβει αντίστοιχα το προσωπικό του,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες και υποχρεώσεις που
υφίστανται και αιφνιδιαστικά ανακύπτουν από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID19.
Άρθρο 15: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, ώστε να υπάρχει η αναγκαία
ευελιξία διάθεσης του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. προς το Εθνικό Σύστημα
Υγείας και ειδικά τις Ειδικές Μονάδες Λοιμώξεων αυτού, προκειμένου αυτές να είναι
επαρκώς στελεχωμένες, ανά πάσα στιγμή, με το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό
για την άμεση ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες της επιδημιολογικής
κρίσης COVID-19.
Άρθρο 16: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά έκτακτες ανάγκες που
υφίστανται από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ώστε να είναι δυνατή η κατά
το δυνατόν αμεσότερη εξέταση όλων των λαμβανόμενων δειγμάτων και η άμεση
διαμόρφωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας.
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Άρθρο 17: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τη διατήρηση της ισχύος
των συμβάσεων ιατρών του Ε.Ο.Δ.Υ. για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και
Μεταναστών.
Άρθρο 18: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να
διαθέτει άμεσα το αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του σε
υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας, εστίασης και σίτισης.
Άρθρο 19: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί, στο πλαίσιο της ανάγκης διαχείρισης
της πανδημίας, στη διασφάλιση: α) της δυνατότητας ελέγχου πιθανών κρουσμάτων,
β) της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων – ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γ)
της ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του
ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, δ) της δυνατότητας
απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
ε) της διάθεσης προς το Δημόσιο επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων,
δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και
ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών
υγείας προς το Δημόσιο, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας και της
αποζημίωσης κάθε εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου προσωπικού, στ) της
απασχόλησης συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ζ) της εξασφάλισης
του ελέγχου εμφάνισης του COVID–19 στις Ένοπλες Δυνάμεις και η) του ελέγχου, της
αποτροπής διασποράς της πανδημίας και προστασίας της της υγείας του συνόλου
του πληθυσμού και θ) της δυνατότητας υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Άρθρο 20: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τη διατήρηση σε ισχύ των
όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19.
Άρθρο 21: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την άμεση και έγκαιρη
διάγνωση πιθανών κρουσμάτων COVID-19, με τη διατήρηση της ένταξης και των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στους φορείς διανέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων
(rapid test), προκειμένου να διευκολυνθούν κατά το δυνατό όλοι οι παλίτες που
επιθυμούν να υποβληθούν σε αντίστοιχο έλεγχο, με απώτερο στόχο την άμεση
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Άρθρο 22: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της
δυνατότητας όλων των πολιτών, εφόσον το επιθυμούν ή εφόσον υποχρεούνται, να
προμηθευτούν μέσα αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
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κορωνοϊό COVID-19, ώστε να διασφαλισθεί περαιτέρω ο έλεγχος της πανδημίας,
αλλά και η ασφαλής μετάβασή τους στις εργασιακές και λοιπές κοινωνικές
υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 23: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία τόσο για την εξάντληση όλων
των πιθανοτήτων φροντίδας ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις
φαρμακευτικές αγωγές κατά του κορωνοϊού COVID–19 και διατρέχουν, ως εκ
τούτου, άμεσο κίνδυνο, όσο και στο πλαίσιο της διαρκούς ερευνητικής αναζήτησης
της, κατά περίπτωση και κατ’ ασθενή, κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.
Άρθρο 24: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την άμεση και έγκαιρη
προμήθεια φαρμάκων σε πρόσωπα που είτε κατατάσσονται στις ευπαθείς ομάδες,
λόγω ηλικίας, κατάστασης υγείας, σωματικής κατάστασης κ.λπ., και πρέπει να
περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, είτε βρίσκονται σε περιορισμό λόγω νόσησής
τους ή επαφής τους με κρούσμα κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 25: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες σε μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη και δωρεάν διάθεσή της για
ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
Άρθρο 26: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν
οι εκάστοτε ανάγκες σε συγκεκριμένη κατηγορία κλινών, με τη δυνατότητα
ανάλογης μετατροπής της χρήσης τους, για τη νοσηλεία ασθενών COVID-19, στο
πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19.
Άρθρο 27: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου σε χώρους απαραίτητους για την
αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας COVID-19, με αξιοποίηση και της
δυνατότητας της αναγκαστικής διάθεσης χώρων ιδιωτικών κλινικών και
θεραπευτηρίων.
Άρθρο 28: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στον καθορισμό εύλογης
αποζημίωσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, τα οποία επιτάχθηκαν στο
πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας.
Άρθρο 29: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου σε ειδικό νοσοκομειακό εξοπλισμό, μέσα
ατομικής προστασίας και φάρμακα για την καταπολέμηση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 30: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση της
έγκαιρης αεροδιακομιδής ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, ιδίως από
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νησιωτικές ή απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες με άλλο μεταφορικό μέσο περιοχές
σε αστικά κέντρα με νοσοκομεία κατάλληλα εξοπλισμένα για την περίθαλψη και
νοσηλεία τους.
Άρθρο 31: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση της
έγκαιρης διαμεταφοράς δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19,
ιδίως από νησιωτικές ή από δυσπρόσιτες με άλλο μεταφορικό μέσο περιοχές σε
αστικά κέντρα με νοσοκομεία κατάλληλα εξοπλισμένα για την περίθαλψη και
νοσηλεία τους.
Άρθρο 32: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην τάχιστη δυνατή ανάπτυξη
κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και στον ειδικό εξοπλισμό των αντίστοιχων Μονάδων,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδημιολογική κρίση και να διαφυλαχθεί η
δημόσια υγεία.
Άρθρο 33: Η προτεινόμενη διάταξη απσοκοπεί στην παράταση ισχύος της
δυνατότητας διάθεσης εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών
αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο των στρατιωτικών
νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ..
Άρθρο 34: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άμεσης
σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 σε υγειονομικό υλικό, φάρμακα και μέσα
προστασίας, σε προμήθειες του Ε.ΚΕ.Α., σε προμήθειες των Υγειονομικών
Περιφερειών, σε ιατροτεχνολογικά τεστ, σε προμήθειες ανταλλακτικών του Ε.Κ.Α.Β.,
δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίες φέρουν το κύριο βάρος
αντιμετώπισης της επιδημιολογικής κρίσης.
Άρθρο 35: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην τάχιστη δυνατή απορρόφηση
και άμεση εκμετάλλευση των δωρεών, με κύριο στόχο την άμεση ενίσχυση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Άρθρο 36: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση μέσω
δωρεών του εξοπλισμού των νοσοκομείων, λοιπών δημοσίων υγειονομικών
μονάδων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ιδρυμάτων και αστικών μη
κερδοσκοπικών εταιρειών κοινωφελούς σκοπού και την άμεση ανταπόκρισή τους
στις αυξημένες υποχρεώσεις τους λόγω της επιδημιολογικής κρίσης.
Άρθρο 37: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διενεργηθεί
η κατάρτιση ή τροποποίηση των οργανισμών των νοσκομείων με κοινή υπουργική
απόφαση.
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Άρθρο 38: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η διαδικασία
επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών edapy, η θεώρηση παραπεμπτικών και η διαδικασία επανέκδοσης συνταγογράφησης
στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς και η έγκριση φαρμάκων
μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης να συνεχίσουν να υφίστανται ως
έχουν την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 39: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την, κατά το δυνατόν,
ενίσχυση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το απαραίτητο
ιατρικό προσωπικό ειδικότητας αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, έτσι ώστε να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της τρέχουσας πανδημίας.
Άρθρο 40: Η ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου για την άσκηση σε νοσηλευτική
ειδικότητα θα έχει ως συνέπεια την αποχώρηση του ειδικευόμενου νοσηλευτικού
προσωπικού από τις εκπαιδευτικές μονάδες (Μονάδες Εντατικής Θεραπειάς, Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών, μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), στις οποίες
έχει τοποθετηθεί, με αποτέλεσμα την μη εύρυθμη λειτουργία τους.
Άρθρο 41: Η μη παράταση της προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας για την
επιλογή ειδικευόμενων νοσηλευτών θα έχει ως συνέπεια να μην καλυφθούν οι
θέσεις που έχουν συσταθεί για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής
ειδικότητας 2020-2021. Επιπλέον, η πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξης είναι
αναγκαία, προκειμένου να ρυθμιστεί με υπουργική απόφαση η αναδιανομή των
θέσεων μεταξύ των υπόλοιπων νοσηλευτικών ειδικοτήτων και την κατανομή τους
μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων.
Άρθρο 42: Δεδομένου ότι ο κίνδυνος από την πανδημία COVID-19 συνεχίζει να
υφίσταται, η πρόβλεψη για την παράταση της ισχύος των ρυθμίσεων που αφορούν
στη λήψη μέτρων προστασίας στις εκπαιδευτικές δομές κρίνεται αναγκαία,
προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και ασφάλεια, ενόψει και της νέας
σχολικής χρονιάς
Άρθρο 43: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση τόσο των
αναθετουσών αρχών όσο και των αναθετόντων φορέων κατά τη σύναψη, ανάθεση
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, αλλά και στην αντιμετώπιση τυχόν
προβλημάτων τήρησης προθεσμιών κατά τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης
συμβάσεων (υφισταμένων ή μελλοντικών) και επιβάλλεται λόγω συνέχισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, των επιπτώσεών της και των αναγκαίων
μέτρων για την ανάσχεσή της, μέχρι την πλήρη εξάλειψή της.
Άρθρο 44: Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η επάρκεια σε ναρκωτικά
φάρμακα και αποφεύγεται ο κίνδυνος έλλειψης αυτών αφού κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων δίνεται η δυνατότητα στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας
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και Τεχνολογίας Α.Ε. να προβεί σε αγορά έως και 20% των απαιτούμενων
ποσοτήτων.
Άρθρο 45: Η προτεινόμενη ρύθμιση για την παράτασή της ισχύουσας συμβάσεως
για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας κρίνεται
αναγκαία, καθώς ο εν εξελίξει διεθνής διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η
κατακύρωσή του. Ταυτόχρονα, δε, ο επιβεβλημένος για τη δημόσια υγεία και την
ασφάλεια των προϊόντων αίματος ορολογικός έλεγχος του εθελοντικά διατιθέμενου
αίματος προς μετάγγιση στους ασθενείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας
δεν δύναται να διακοπεί και πρέπει να εξακολουθήσει η διενέργειά του.
Άρθρο 46: Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνονται οι εξουσιοδοτικές
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τα ζητήματα που
μπορούν να ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ιδίως η πρόβλεψη μίας
κατά παρέκκλιση διαδικασίας για την έκδοση πολυάριθμων πρωτοκόλλων που
έχουν εγκριθεί ή επικαιροποιηθεί κατά την τελευταία τουλάχιστον διετία και πάντως
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος καθίσταται αναγκαία, διότι η έκδοση
υπουργικής απόφασης για καθένα από αυτά θα καθυστερήσει υπέρμετρα την
ενσωμάτωσή τους στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Άρθρο 47: Με την προτεινόμενη διάταξη καλύπτεται το κενό που εκ παραδρομής
προκλήθηκε από τη μη πρόβλεψη στην παρ. 2 του άρθρου 100 ν. 4172/2013 (Α’ 167)
του τρόπου/της βάσης υπολογισμού του ποσού αυτόματης επιστροφής/claw back
στις περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση καταλογίζεται αυτό σε βάρος όχι του
συμβεβλημένου παρόχου, αλλά του κατασκευαστή/προμηθευτή.
Άρθρο 48: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η πληρωμή των
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
και για το έτος 2022, με χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Άρθρο 49: Προβλέπεται η καταβολή του ειδικού επιμισθίου των Αναπληρωτών
Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό από 1.7.2022 έως και 30.06.2023, λόγω
αναγκαίας παράτασης της θητείας των Αναπληρωτών Συντονιστών που έχουν ήδη
συμπληρώσει συνολικά τέσσερα (4) και άνω έτη απόσπασης, προς κάλυψη άμεσων
υπηρεσιακών αναγκών.
Άρθρο 50: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία ώστε να μην ανακύψει κενό στη
διεύθυνση των εκπαιδευτικών δομών που λειτουργούν στα Καταστήματα Κράτησης
και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, κατά το μεταβατικό χρονικό
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διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των ρυθμίσεων του
Κεφαλαίου ΙΑ΄ του ν. 4763/2020 (Α΄254) για την επιλογή των νέων Διευθυντών των
εν λόγω εκπαιδευτικών δομών.
Άρθρο 51: Η μετάθεση του χρόνου προκήρυξης και διενέργειας των εκλογών για την
ανάδειξη των πρυτανικών αρχών και των κοσμητόρων των σχολών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) είναι αναγκαία ώστε οι σχετικές διαδικασίες να
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον νέο νόμο για την ενίσχυση της ποιότητας, της
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία, που αναμένεται να
κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, ύστερα από
την πρόσφατη ολοκλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Άρθρο 3: Τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις υπόχρεες σε
εμβολιασμό κατηγορίες εργαζομένων και επαγγελματικών φορέων του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα, τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τον
Ε.Ο.Δ.Υ.. Ειδικώς, οι παρ. 3, 4 και 5 ολόκληρο τον πληθυσμό. Επίσης, τους φορείς
υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, ολόκληρο τον πληθυσμό και
τους ιδιώτες ιατρούς.
Άρθρο 4: Τους ιατρούς.
Άρθρο 5: Το επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό των
Τοπικών Μονάδων Υγείας.
Άρθρο 6: Προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, επικουρικό ιατρικό,
νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων
υγείας, προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό
Τοπικών Ομάδων Υγείας, το εν γένει ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό
προσωπικό.
Άρθρο 7: Νοσηλευτές, ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 8: Τους οικογενειακούς ιατρούς, ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 9: Τους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 10: Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων
ειδικοτήτων που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
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Άρθρο 11: Τους εργαζόμενους στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 12: Τους συμβασιούχους έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και το διοικητικό προσωπικό
του Ε.Ο.Δ.Υ..
Άρθρο 13: Τους συμβασιούχους έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και το διοικητικό προσωπικό
του Ε.Ο.Δ.Υ..
Άρθρο 14: Τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το προσωπικό του.
Άρθρο 15: Τον Ε.Ο.Δ.Υ., τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων του Εθνικού Συστήματος
Υγείας.
Άρθρο 16: Τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τους ιδιώτες παρόχους υγείας.
Άρθρο 17: Τον Ε.Ο.Δ.Υ., τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τα Κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών.
Άρθρο 18: Τον Ε.Ο.Δ.Υ., προσωπικό προσληφθέν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και κάλυψη
αναγκών εστίασης και σίτισης.
Άρθρο 19: Ολόκληρο τον πληθυσμό, καθώς και τους μαθητές, σπουδαστές και την
εν γένει εκπαιδευτική κοινότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και
τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Άρθρο 20: Τους νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19.
Άρθρο 21: Τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 22: Ολόκληρο τον πληθυσμό
Άρθρα 23 και 24: Τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ασθενείς υπό περιορισμό.
Άρθρο 25: Τους εισαγωγείς και προμηθευτές μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης,
τους παρασκευαστές αντισηπτικών και ολόκληρο τον πληθυσμό
Άρθρο 26: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις ιδιωτικές κλινικές και τα θεραπευτήρια.
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Άρθρο 27: Τις ιδιωτικές κλινικές και τα θεραπευτήρια, που δεσμεύθηκαν
αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 28: Τις ιδιωτικές κλινικές και τα θεραπευτήρια.
Άρθρο 29: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις ιδιωτικές κλινικές και τα θεραπευτήρια.
Άρθρο 30: Ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 31: Ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 32: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Άρθρο 33: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Άρθρο 34: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Ε.ΚΕ.Α., τις Υγειονομικές Περιφέρειες, το
Ε.Κ.Α.Β, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς, ολόκληρο τον
πληθυσμό.
Άρθρο 35: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τον Ε.Ο.Δ.Υ..
Άρθρο 36: Τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, την Κεντρική
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και τις Περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων, τα νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
κοινωφελούς σκοπού.
Άρθρο 37: Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 38: Ολόκληρο τον πληθυσμό.
Άρθρο 39: Τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Άρθρα 40-41: Τους ειδικευόμενους νοσηλευτές
Άρθρο 42: Αφορούν στους μαθητές, σπουδαστές και την εν γένει εκπαιδευτική
κοινότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
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Άρθρο 43: Τα στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
των εποπτευόμενων φορέων αυτού, τα στελέχη των λοιπών υπηρεσιών του
δημοσίου τομέα, καθώς και το σύνολο των πολιτών και επιχειρήσεων που
αποτελούν τους απομακρυσμένους χρήστες - αποδέκτες των ψηφιακών υπηρεσιών
που παρέχονται μέσω των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
των οποίων σκοπείται η συντήρηση/ανάπτυξη.
Άρθρο 44: Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε., το Υπουργείο
Υγείας
Άρθρο 45: Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ασθενείς που έχουν ανάγκη μετάγγισης
αίματος
Άρθρο 46: Την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ, τον
Εθνικό Οργανισκό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 47: Τον Εθνικό Οργανισκό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 48: Αφορά στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π) και, εμμέσως, στο σύνολο του προσωπικού της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες
τους.
Άρθρο 49: Αφορά στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού.
Άρθρο 50: Αφορά στους Συμβούλους – Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα
κράτησης που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.
4521/2018 (Α’ 38), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (A΄ 254),
καθώς και εμμέσως στο προσωπικό των εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα
Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου και τους κρατούμενους,
που επιθυμούν να φοιτήσουν στις δομές αυτές.
Άρθρο 51: Αφορά στα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι) και ευρύτερα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
4.

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 3: άρθρο 205 ν. 4820/2021 (Α΄ 130), άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν.
4771/2021 (Α’ 16), άρθρο 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), άρθρο 74 του ν. 4761/2020
(Α’ 248), άρθρο 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), άρθρο 52Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
Άρθρο 4: άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και
παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
Άρθρο 5: άρθρο εικοστό όγδοο του ν. 4737/2020 (Α’ 204), άρθρο 9 του ν. 4790/2021
(Α΄ 48), άρθρο 9 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).
Άρθρο 6: άρθρο πέμπτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), παρ. 2 του άρθρου εικοστού
όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157),
παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο 7: παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83).
Άρθρο 8: άρθρα 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115).
Άρθρο 9: παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4690/2020 (Α’ 104).
Άρθρο 10: άρθρο τέταρτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204).
Άρθρο 11: άρθρο 169 του ν. 4876/2021 (Α’ 251).
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Άρθρο 12: παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο 13: παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204)
Άρθρο 14: άρθρο 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).
Άρθρο 15: άρθρο 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
Άρθρο 16: άρθρο δωδέκατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο 17: άρθρο 41 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63).
Άρθρο 18: άρθρο δωδέκατο του ν. 4812/2021 (Α΄ 110)
Άρθρο 19: άρθρο 73 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), άρθρο 47 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227),
άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), άρθρο δέκατο
τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου
δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.
4753/2020 (Α’ 227), άρθρο εξηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), άρθρο 46 του
ν. 4790/2021 (Α΄ 48), άρθρο 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).
Άρθρο 20: άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204).
Άρθρο 21: παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο 22: (παρ. 1) άρθρο εξηκοστό όγδοο του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), (παρ. 2) άρθρο
2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)
Άρθρο 23: άρθρο τριακοστό έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
Άρθρο 24: άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68).
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Άρθρο 25: άρθρο εικοστό τρίτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
άρθρο 17 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
Άρθρο 26: άρθρο τριακοστό της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
Άρθρο 27: άρθρο τέταρτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρ. 2 του άρθρου
86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
Άρθρο 28: άρθρο πεντηκοστό τρίτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).
Άρθρο 29: παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο 30: παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 116).
Άρθρο 31: τριακοστό πρώτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
Άρθρο 32: άρθρο δέκατο τρίτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 157).
Άρθρο 33: άρθρο τρίτο του ν. 4889/2022 (Α΄ 21).
Άρθρο 34: άρθρο τρίτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), άρθρο τριακοστό
τέταρτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), παρ. 1 του άρθρου δέκατου της
από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), άρθρο ενδέκατο της από 10.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020,
άρθρο πέμπτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, άρθρο 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),
άρθρο 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), άρθρο 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
Άρθρο 35: άρθρο όγδοο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρ. 1 του άρθρου
πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), άρθρο δέκατο τρίτο της
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το
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άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
άρθρο 25 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118).
Άρθρο 36: παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
Άρθρο 37: παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021 (Α 238)
Άρθρο 38: άρθρο πεντηκοστό τρίτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020, άρθρο εικοστό τρίτο του ν. 4737/2020 (Α’
204), παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
Άρθρο 39: παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021 (Α’ 238).
Άρθρο 40: Άρθρο ένατο ν. 4889/2022 (Α’ 21)
Άρθρο 41: Παρ. 17 άρθρου 58 ν. 4690/2020 (Α’ 104)
Άρθρο 42: Άρθρο τριακοστό έκτο, παρ. 1 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α` 104)
Άρθρο 43: Άρθρο πεντηκοστό ένατο του Ν.4917/2022 (Α’ 67), σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A’ 76) και τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετιοκύ
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83).
Άρθρο 44: Άρθρο 10 του Ν. 4139/2013 (Α΄ 14)
Άρθρο 45: Άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4812/2021 και το άρθρο 33 του ν. 4865/2021.
Άρθρο 46: Παρ. 6 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α 5).
Άρθρο 47: Παρ. 2 αρ. 100 ν. 4172/2013.
Άρθρο 48: Άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189).
Άρθρο 49: Άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).
Άρθρο 50: Άρθρο 169, παρ. 19 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
Άρθρο 51: Άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4917/2022 (Α΄ 67).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης

Πρόκειται για τροποποίηση ή/και παράταση ισχύος
υφιστάμενης διάταξης νόμων, η οποία είναι δυνατή
μόνο με διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος.
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ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν δύνανται να
πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υφιστάμενης νομοθεσίας

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν
πραγματοποιηθούν με διάθεση
ανθρώπινων και υλικών πόρων.

δύνανται να
περισσότερων

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ Χ 

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

8.

☐

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρα 3 έως 41 και άρθρα 44 έως 47: Η
ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό κάθε είδους
[επιστημονικό, διοικητικό κ.λπ.] του δημόσιου
μηχανισμού, η άμεση εξασφάλιση του
κατάλληλου εξοπλισμού και των αναγκαίων
μέσων,
για
την
αποτελεσματικότερη
ανταπόκριση στις απαιτήσεις διαχείρισης και
αντιμετώπισης της πανδημίας. Επίσης η
διασφάλιση της συνέχισης παροχής υψηλού
επιπέδου
απομακρυσμένων
ψηφιακών
υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα την περίοδο
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και
ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την
υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμού, των εμβολιαστικών κέντρων,
των ιατρών που απασχολούνται, δεδομένης
της εξακολούθησης ύπαρξης υψηλού αριθμού
κρουσμάτων, αλλά και της εμφάνισης νέων
ιδιαιτέρως μεταδοτικών μεταλλάξεων. Ακόμα,
η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των
εκπαιδευτικών μονάδων, στις οποίες έχουν
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τοποθετηθεί ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην
επείγουσα εντατική νοσηλευτική και στη
νοσηλευτική της δημόσιας υγείας/κοινοτική
νοσηλευτική, όπως επίσης και η δυνατότητα
περαιτέρω αξιοποίησης και για άλλες
νοσηλευτικές ειδικότητες των θέσεων που
έχουν συσταθεί για την επείγουσα εντατική
νοσηλευτική και τη νοσηλευτική της δημόσιας
υγείας/κοινοτική νοσηλευτική για τη χρονική
περίοδο 2020-2021.
Άρθρο 43: Η διασφάλιση της συνέχισης
παροχής υψηλού επιπέδου απομακρυσμένων
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών στα φυσικά
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις την περίοδο της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, χωρίς να
απαιτείται η προσέλευση των τελευταίων στη
φυσική έδρα του αντίστοιχου δημόσιου φορέα
και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
των εποπτευόμενων φορέων αυτού, ενόψει
του κεντρικού ρόλου που καλούνται να
επιτελέσουν
στην
αντιμετώπιση
της
πανδημίας.
Άρθρο 48: Η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων
της
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από την
εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την
πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
Άρθρο 49: Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου
εξωτερικού στους Αναπληρωτές Συντονιστές
Εκπαίδευσης που έχουν ήδη συμπληρώσει
συνολικά τέσσερα (4) και άνω έτη απόσπασης,
λόγω αναγκαίας παράτασης της θητείας τους
για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών
αναγκών.
Άρθρο 50: Η μη διατάραξη της λειτουργίας των
εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα
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Κράτησης, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και
ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών των
δομών αυτών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ΄
του ν. 4763/2020 (Α΄254).
Άρθρο 51: Η ομαλή μετάβαση στο πλαίσιο του
νέου νόμου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).
Άρθρα 3 έως 41 και άρθρα 44 έως 47: Η
προάσπιση της δημόσιας υγείας και η
αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση
της πανδημίας.
ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρα 42, 43 και 48 έως 51: Δεν υφίστανται
μακροπρόθεσμοι στόχοι, δεδομένου ότι οι
ρυθμίσεις έχουν μεταβατικό χαρακτήρα ή
αφορούν
σε
συγκεκριμένα
χρονικά
διαστήματα.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

.

 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

του

ΟΟΣΑ
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Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από τα
δικαστήρια

 Κοινωνική πολιτική:
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών
(ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, κατασκευές
κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί
του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής ασφάλισης και
αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί
του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και
αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά και
πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική τους
λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

(που

δηλώθηκαν)

ανά

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό
ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή
σε κοινωνικό αποκλεισμό

58

59

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά
ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες
υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
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Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες
ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες
ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά
100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά γεωγραφική
περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά
εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες,
ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή στη
χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και ανά
περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία κατοίκων
ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
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Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια και
αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια και
αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά
κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση σε
σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που διατέθηκαν
σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας,
λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων
/σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
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Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Άρθρο 3 (παρ. 1)

Άρθρο 3 (παρ. 1)

Στόχος
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την
30η.9.2022 η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα [κατ’ άρθρο 205 του ν.
4820/2021], με κύριο σκοπό τον έλεγχο και την αποτροπή
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την
προστασία των εργαζομένων, αλλά και των προσερχόμενων
σε δημόσιες υπηρεσίες και τη διαχείριση και αντιμετώπιση
της πανδημίας.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων, για
την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση του προγράμματος
Εθνικού Εμβολιασμού.

Άρθρο 3 (παρ. 2)

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022 η ισχύς της διαδικασίας για τη διενέργεια
εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον
Ε.Ο.Δ.Υ. [άρθρο 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)], για την ομαλή
εξέλιξη και ολοκλήρωση του προγράμματος εμβολιασμού.

Άρθρο 3 (παρ. 3)

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
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Άρθρο 3 (παρ. 4)

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68)
περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό να
καθορισθούν όλες οι προϋποθέσεις που αφορούν τους
φορείς
υλοποίησης
του
Εθνικού
Προγράμματος
Εμβολιασμών είτε κατ’ οίκον είτε σε ιατρείο/εγκατάσταση.

Άρθρο 3 (παρ. 5)

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α΄
256) περί αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια
εμβολιασμών. Σκοπός είναι η ευρεία συμμετοχή ιδιωτών
ιατρών στον Εθνικό Εμβολιασμό για τη μεγαλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση του πληθυσμού που επιθυμεί να εμβολιαστεί.

Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη διάταξη:
- παρατείνεται έως την 30ή.9.2022 η διάρκεια των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που
έχουν τοποθετηθεί, κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού
έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83), και της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου
άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86),
- ορίζεται ότι η παράταση των συμβάσεων του παρόντος δεν
μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές
και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5,
6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134),
- παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η δυνατότητα άμεσης
πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι
βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η
απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, κατ’
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020. Σκοπός είναι η,
κατά το δυνατόν, ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με το
απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, έτσι ώστε να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της τρέχουσας πανδημίας.

Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, με σκοπό
την άμεση κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Μονάδων
Υγείας, της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και
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της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ινστιτούτο
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» σε έμψυχο
δυναμικό, ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις
αυξημένες υποχρεώσεις τους από την εμφάνιση και
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, επί τω τέλει του
περιορισμού της περαιτέρω διασποράς του ιού και της
προστασίας της δημόσιας υγείας.
Άρθρο 6

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την
30ή.9.2022:
- η ισχύς της διαδικασίας για τις μετακινήσεις του πάσης
φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εφόσον το προσωπικό συμμορφώνεται με
την υποχρέωση εμβολιασμού του άρθρου 206 του ν.
4820/2021 (Α’ 130)],
- η ισχύς της διαδικασίας για τη μετακίνηση επικουρικού
ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας,
- η ισχύς της διαδικασίας ως προς τη δυνατότητα
μετακίνησης προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του
Προέδρου του και την πειθαρχική αξιολόγηση και τιμώρηση
της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης
μετακίνησης,
- η ισχύς της διαδικασίας ως προς τη δυνατότητα
μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως
προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας με απόφαση του
Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και
- η διαδικασία μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού κατά την παρ. 1 του άρθρου
δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Σκοπός της διάταξης είναι, μέσω της ευελιξίας μετακίνησης
ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού την περίοδο
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, να καλύπτονται ευχερώς
οι όποιες ανάγκες δημιουργούνται στον κρατικό μηχανισμό
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Άρθρο 7

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την
υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για
κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά
κρούσματα κορωνοϊού COVID-19». Στόχος της ρύθμισης
είναι η κατ’ οίκον φροντίδα και λήψη δειγμάτων βιολογικού
υλικού προσώπων πιθανών κρουσμάτων COVID-19, είτε
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Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

διότι τα πρόσωπα αυτά αδυνατούν εκ των πραγμάτων [λόγω
ηλικίας, σωματικής κατάστασης κ.λπ.] να μετακινηθούν προς
δομές [νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα, ιατρεία κ.λπ.],
είτε διότι αυτό κρίνεται ασφαλέστερο για τη δημόσια υγεία.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022 η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των
οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του
ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα
οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, ανεξαρτήτως του
χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους και ορίζεται η
μηνιαία αποζημίωση των ιατρών, για το χρονικό διάστημα
από 1.7.2022 έως 30.9.2022, σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ κατ’ ανώτατον όριο. Στόχος της ρύθμισης είναι η, κατά
το δυνατόν, εξυπηρέτηση των ιατρικών αναγκών του
πληθυσμού [συνταγογράφηση κ.λπ.] τοπικά, χωρίς μεγάλες
μετακινήσεις ή συνωστισμό αυτών, επί τω τέλει του
περιορισμού περαιτέρω διασποράς του ιού και της
προστασίας της δημόσιας υγείας.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την
30ή.9.2022 η κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών
υπηρεσιών των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ασφαλισμένους και
ανασφάλιστους ασθενείς. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται
η παροχή των αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών προς ασθενείς
πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19, είτε κατ’ οίκον είτε εξ
αποστάσεως, ώστε να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι
μετακινήσεις τους, επί τω τέλει της αποτροπής περαιτέρω
διασποράς του ιού και της προστασίας της δημόσιας υγείας.
Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται η δυνατότητα
παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων του προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων
που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας έως την 30ή.9.2022, ώστε η εν λόγω Υπηρεσία να είναι
σε θέση να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά
έκτακτες ανάγκες που τυχόν θα εξακολουθήσουν να
υφίστανται από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού
COVID-19.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 (Α΄
251) για την αναγνώριση και αποζημίωση της σταθερής
εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις
ΔΥΠΕ και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, οι
οποίοι οργανώνουν και υλοποιούν τον κεντρικό σχεδιασμό
της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των
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Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

εκτάκτων αναγκών και υποχρεώσεων από την εμφάνιση και
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς των συμβάσεων έργου και παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν
συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου
της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
42), προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά έκτακτες
ανάγκες που τυχόν θα εξακολουθήσουν να υφίστανται από
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς της ρύθμισης για την πρόσληψη
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
του Ε.Ο.Δ.Υ., προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να διαθέτει ανά πάσα
στιγμή το αναγκαίο προωπικό και να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά έκτακτες
ανάγκες που τυχόν θα εξακολουθήσουν να υφίστανται από
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς της ρύθμισης για την υπερωριακή
απασχόληση προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., προκειμένου να
καλυφθεί η αναγκαιότητα παροχής υπερωριακής
εργασίας/απασχόλησης από πλευράς του προσωπικού του,
και να προβλεφθεί η αντίστοιχη αποζημίωσή της. Με τον
τρόπο αυτό ο Ε.Ο.Δ.Υ. θα είναι σε θέση, από άποψη
προσωπικού, να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά
τις έκτακτες ανάγκες και υποχρεώσεις που υφίστανται και
αιφνιδιαστικά ανακύπτουν από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα διάθεσης του ιατρικού
προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία
ευελιξία, προκειμένου το Εθνικό Σύστημα Υγείας και, ειδικά,
οι Ειδικές Μονάδες Λοιμώξεων αυτού να είναι επαρκώς
στελεχωμένες, ανά πάσα στιγμή, με το αναγκαίο
επιστημονικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκρισή τους
στις αυξημένες ανάγκες της επιδημιολογικής κρίσης COVID19.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών από τον
Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
[άρθρο δωδέκατο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
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Περιεχομένου], έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά το δυνατόν
αμεσότερη εξέταση όλων των λαμβανόμενων δειγμάτων και
η άμεση διαμόρφωση της επιδημιολογικής εικόνας της
χώρας.
Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται από τη λήξη
τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης με αιτιολογημένη απόφαση του
Ε.Ο.Δ.Υ., συμβάσεις με ιατρούς, οι οποίες έχουν συναφθεί
από τον Ε.Ο.Δ.Υ., δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012
(Α’ 63), με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής
υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κέντρων Φιλοξενίας
Προσφύγων και Μεταναστών της χώρας, και των οποίων η
ισχύς είτε έληξε, πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου νόμου,
είτε είναι ακόμη σε ισχύ. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται
αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των ιδιαιτέρως
βεβαρυμένων υγειονομικά Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και
Μεταναστών.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης,
προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να είναι σε θέση λειτουργικά να
αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά έκτακτες
ανάγκες που τυχόν θα εξακολουθήσουν να υφίστανται από
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την
30ή.9.2022, τα κάτωθι έκτακτα μέτρα:
- η διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για
επιδημιολογικούς λόγους,
- η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν.
4368/2016 (Α΄ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της
φύσης της ασθένειάς τους,
- η δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων
ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε
συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης
του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών
αιμοκαθάρσεων,
- η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια
νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID19,
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- η ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και η αποζημίωση εθελοντικού ή
αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και
βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την
κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας,
- η απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από
τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19,
- η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος,
- ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό
COVID-19,
- η διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR)
κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις
Ένοπλες Δυνάμεις, με σκοπό τη διαχείριση και αντιμετώπιση
της πανδημίας.
Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων
μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών
COVID-19, με στόχο την ασφαλή καταγραφή και
παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδημίας στη χώρα μας.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών
ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Στόχο της
διάταξης αποτελεί η άμεση και έγκαιρη διάγνωση πιθανών
κρουσμάτων COVID-19, με τη διατήρηση της ένταξης και των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) έως την 30ή.9.2022,
προκειμένου να διευκολυνθούν κατά το δυνατό όλοι οι
πολίτες που επιθυμούν να υποβληθούν σε αντίστοιχο
έλεγχο, με απώτερο στόχο την άμεση αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα διάθεσης αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, η
οποία προορίζεται για ατομική χρήση χωρίς ανάγκη
διενέργειάς της από επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), με κρατική μέριμνα, σε
επιπλέον σημεία, ήτοι, εκτός από φαρμακεία και από
επιχειρήσεις εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς
και, όπου οι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι αρνούνται τη
συμμετοχή τους, και από καταστήματα υγειονομικού
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ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που
λειτουργούν νόμιμα ως: α) υπεραγορές τροφίμων (super
markets) και β) παντοπωλεία. Σκοπός είναι η διασφάλιση της
δυνατότητας όλων των πολιτών, εφόσον το επιθυμούν ή
εφόσον
υποχρεούνται,
να
προμηθευτούν
μέσα
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19, έτσι ώστε να διασφαλισθεί περαιτέρω ο
έλεγχος της πανδημίας, αλλά και η ασφαλής μετάβασή τους
στις εργασιακές και λοιπές κοινωνικές υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 23

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων
εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον
κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες. Στόχο της ρύθμισης
αποτελεί η εξάντληση όλων των πιθανοτήτων φροντίδας
ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις
φαρμακευτικές αγωγές κατά του κορωνοϊού COVID-19 και
διατρέχουν, ως εκ τούτου, άμεσο κίνδυνο, και η διαρκής
ερευνητική αναζήτηση της, κατά περίπτωση και κατ’ ασθενή,
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

Άρθρο 24

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων
σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε
περιορισμό, για την άμεση και έγκαιρη προμήθεια
φαρμάκων σε πρόσωπα που είτε κατατάσσονται στις
ευπαθείς ομάδες [λόγω ηλικίας, κατάστασης υγείας,
σωματικής κατάστασης κ.λπ.], οπότε επιβάλλεται ο
περιορισμός των μετακινήσεών τους, είτε βρίσκονται σε
περιορισμό λόγω νόσησής τους ή επαφής τους με κρούσμα
κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 25

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ρύθμιση για την εισαγωγή μετουσιωμένης
αιθυλικής αλκοόλης και τη δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς
σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, προκειμένου να
καλυφθούν οι σχετικές
ανάγκες στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ρύθμιση για τη μετατροπή χρήσης κλινών για
την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
προκειμένου να καλυφθούν οι εκάστοτε ανάγκες σε
συγκεκριμένη κατηγορία κλινών, με τη δυνατότητα ανάλογης
μετατροπής της χρήσης τους, για την νοσηλεία ασθενών
COVID-19, στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας
COVID-19.

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
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στο Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας
υγείας. Σκοπός της διάταξης είναι η κάλυψη των αναγκών
του Ελληνικού Δημοσίου σε χώρους απαραίτητους για την
αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας COVID-19, με
αξιοποίηση και της δυνατότητας της αναγκαστικής διαθέσης
χώρων ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων.
Άρθρο 28

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η ισχύς του άρθρου 53 του ν. 4812/2021 (Α’
110), σχετικά με την αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και
θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση
του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό τον σαφή και ορισμένο
καθορισμό της εν λόγω αποζημίωσης.

Άρθρο 29

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκομειακού
εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για
την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και η ρύθμιση περί της αποζημίωσης της χρήσης του
προς επίταξη εξοπλισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι
σχετικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για την
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 30

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα διάθεσης, οικειοθελούς
προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια
αεροδιακομιδών ασθενών, για την εξασφάλιση της έγκαιρης
διαμεταφοράς
τους
ιδίως
από
νησιωτικές
ή
απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες με άλλο μεταφορικό μέσο
περιοχές σε αστικά κέντρα με νοσοκομεία κατάλληλα
εξοπλισμένα για την περίθαλψη και νοσηλεία τους.

Άρθρο 31

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα διάθεσης, οικειοθελούς
προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια
θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, για
την εξασφάλιση της έγκαιρης διαμεταφοράς τους ιδίως από
νησιωτικές ή από δυσπρόσιτες με άλλο μεταφορικό μέσο
περιοχές σε αστικά κέντρα με νοσοκομεία κατάλληλα
εξοπλισμένα για την περίθαλψη και νοσηλεία τους.

Άρθρο 32

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και
Μ.Α.Φ. και η έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. Η προτεινόμενη
διάταξη αποσκοπεί στην τάχιστη δυνατή ανάπτυξη κλινών
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και στον ειδικό εξοπλισμό των
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αντίστοιχων Μονάδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
επιδημιολογική κρίση και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία.
Άρθρο 33

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η δυνατότητα διάθεσης εγκαταστάσεων,
θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας
και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο των στρατιωτικών
νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού
Ταμείου Στρατού, προκειμένου να υφίσταται η απαραίτητη
ετοιμότητα αποσυμπίεσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας
από την πανδημία του COVID-19.

Άρθρο 34

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, μια σειρά διατάξεων που αφορούν συμβάσεις
προμηθειών στον χώρο της υγείας που αφορούν:
- σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες
υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας,
- ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Ε.ΚΕ.Α.,
- διενέργειας προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως
Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19,
- διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
- έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας,
- σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή
υπηρεσιών,
- σύναψη συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας,
- συμβάσεις μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά την περίοδο της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 35

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται, έως την
30ή.9.2022:
- η διαδικασία αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού
νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής
προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως του άρθρου
όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76),
- η διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας
προμήθεια
νοσοκομειακού
εξοπλισμού
για
την
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
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- η διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού
COVID-19,
- η διαδικασία αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας δωρεών
για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19,
- η διαδικασία αποδοχής από τους Υπουργούς Ψηφιακής
διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και
έργων
υποστηρικτικών
της
ασφαλούς
φύλαξης,
αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων και της διενέργειας
εμβολίων από τρίτους. Σκοπός της ρύθμισης είναι η τάχιστη
δυνατή απορρόφηση και άμεση εκμετάλλευση των δωρεών,
με κύριο στόχο την άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Άρθρο 36

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την
30ή.9.2022, η διαδικασία δωρεών των Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε.,
ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές
μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές
εταιρείες κοινωφελούς σκοπού, με σκοπό την ενίσχυση του
εξοπλισμού τους και την άμεση ανταπόκρισή τους στις
αυξημένες υποχρεώσεις τους λόγω της επιδημιολογικής
κρίσης.

Άρθρο 37

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την
30ή.9.2022 η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα κατάρτισης και
τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών,
προκειμένου να διευκολυνθεί η, αναγκαία για την ορθή
λειτουργία των νοσοκομείων, κατάρτιση ή τροποποίηση των
οργανισμών τους, με κοινή υπουργική απόφαση την περίοδο
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 38

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, από τη λήξη της
ισχύος τους, έως την 30ή.9.2022, στο πλαίσιο ανάγκης
διαχείρισης της πανδημίας:
- η διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο
πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
e-dapy,
- η διαδικασία θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
- η διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων
μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης και
- η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
ως προς τις μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις
χρονίως πασχόντων.
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Άρθρο 39

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η δυνατότητα
παραμονής των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας
ειδικότητας αναισθησιολογίας και νεφρολογίας στην
υπηρεσία τους έως και την 31η.12.2022 μετά από αίτησή
τους, παρόλο που η υπαλληλική τους σχέση ενδεχομένως θα
έληγε αυτοδικαίως λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού
έβδομου έτους της ηλικίας τους. Η προτεινόμενη διάταξη
κρίνεται αναγκαία για την, κατά το δυνατόν, ενίσχυση των
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το
απαραίτητο
ιατρικό
προσωπικό
ειδικότητας
αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, έτσι ώστε να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της τρέχουσας πανδημίας.

Άρθρο 40

Με την παρ. 1, δίνεται η δυνατότητα σε όσους πρόκειται να
ολοκληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο ειδικότητας έως
31.12.2022 να παρατείνουν την παραμονή τους για έξι (6)
μήνες στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί.
Επιπλέον, προβλέπεται η διαδικασία για τη χορήγηση της
παράτασης και ορίζεται ότι όσοι παραμείνουν θα έχουν τα
ίδια δικαιώματα, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις και
αποδοχές. Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ότι η παράταση των
συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης
εργασίας.

Άρθρο 41

Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα
επιλογής των υποψηφίων με σκοπό την κάλυψη του συνόλου
των θέσεων και παρέχεται εξουσιοδότηση για την
αναδιανομή των ακάλυπτων θέσεων στις λοιπές ειδικότητες
και την κατανομή τους ανά ΥΠΕ και νοσοκομεία.

Άρθρο 42

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως τις
31.12.2022, η ισχύς των ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία
των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των
βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο
πλαίσιο των μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό
COVID-19.

Άρθρο 43

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η εξασφάλιση της
συντήρησης των υφιστάμενων, κρίσιμων για την εξ
αποστάσεως παροχή υπηρεσιών στους πολίτες υποδομών
και συστημάτων, της αδιάλειπτης λειτουργίας τους και της
ανάπτυξης νέων, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας του
Υπουργειου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
των
εποπτευόμενων φορέων του προκειμένου να αναπτυχθούν
τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Περαιτέρω, δε, η
παράταση ισχύος της παραπάνω διάταξης, προς
διευκόλυνση τόσο των αναθετουσών αρχών όσο και των
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αναθετόντων φορέων κατά τη σύναψη, ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, αλλά και προς
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων τήρησης προθεσμιών
κατά τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων
(υφισταμένων ή μελλοντικών), επιβάλλεται, λόγω συνέχισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, των επιπτώσεών
της και των αναγκαίων μέτρων για την ανάσχεσή της
διασποράς του ιού, καθώς το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνσησης έχει σημαντικό ρόλο στην συνδρομή για την
αντιμετώπιση του ιού (συστήματα για τον εμβολιασμό,
διαγνωστικά
τεστ,
εφαρμογές
απομακρυσμένης
εξυπηρέτησης πολιτών κ.ο.κ.).
Άρθρο 44

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στο
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.
(ΙΦΕΤ ΑΕ) με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας
να προβεί στην αγορά περιορισμένης ποσότητας ναρκωτικών
φαρμάκων, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης
αυτών. Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η
επάρκεια σε ναρκωτικά φάρμακα και αποφεύγεται ο
κίνδυνος έλλειψης αυτών, αφού δίνεται η δυνατότητα στην
ΙΦΕΤ να προβεί σε αγορά έως και 20% των απαιτούμενων
ποσοτήτων.

Άρθρο 45

Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται παράταση έως την
31.12.2022 στη διάρκεια ισχύος της υπ’ αρ. 01/14 σύμβασης
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), η οποία έχει
συναφθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 01/2014 διακήρυξης του
Ε.ΚΕ.Α, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό
εξοπλισμό με CPV 33696500-0 (Αντιδραστήρια Εργαστηρίων)
για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των
αιμοδοτών της χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση
νοσήματα, η οποία και λήγει την 30ή.6.2022. Η παράταση
δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Σε
περίπτωση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για
τη σύναψη νέας σύμβασης με το ίδιο αντικείμενο με την
παρατεινόμενη πριν από την παρέλευση της 31.12.2022,
επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη της παρατεινόμενης.

Άρθρο 46

Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνονται οι
εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 251 του ν.
4512/2018, ώστε αφενός να περιληφθεί η πρόταση του
αρμόδιου
Αυτοτελούς
Τμήματος
Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, καθώς και η θετική
εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 15 της υ.α. οικ.3457/
2014 (Β΄ 64) στη διαδικασία έκδοσης της απόφασης
υπουργού, με την οποία εκδίδονται νέα πρωτόκολλα
συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων καθίσταται
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υποχρεωτική για την αποζημίωση των φαρμακευτικών
αυτών προϊόντων, και ενσωματώνονται στο σύστημα της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. Αφετέρου, προστίθενται στο περιεχόμενο της
υπουργικής απόφασης που προβλέπεται να εκδοθεί η
διαδικασία σύστασης, θέσης σε λειτουργία και
επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης,
καθώς και κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης διαδικασίας
έγκρισης και επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης και των επικαιροποιήσεών τους που
ισχύουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 47

Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνεται η παρ. 2 του
άρθρου 100 του ν. 4172/2013 κατά τον τρόπο υπολογισμού
του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) που κατ’
εξαίρεση καταλογίζεται σε βάρος κατασκευαστή /
προμηθευτή και έτσι ώστε να εναρμονιστεί με την παρ. 1 του
ίδιου άρθρου.

Άρθρο 48

Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η αύξηση του
προϋπολογισμού του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων για το έτος 2022, για την
πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,
καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 49

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η καταβολή του
ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους Αναπληρωτές
Συντονιστές Εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από
1.7.2022 έως 30.6.2023, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη
συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, λόγω αναγκαίας
παράτασης της θητείας τους για την κάλυψη άμεσων
υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 50

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση της
θητείας των Σύμβουλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης στα
Καταστήματα Κράτησης μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και
ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών των εκπαιδευτικών
δομών στα καταστήματα αυτά, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ΄
του ν. 4763/2020 (Α΄254).

Άρθρο 51

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η μετάθεση, για
το χρονικό διάστημα ύστερα από τις 31.8.2022, της
προκήρυξης των εκλογών για την ανάδειξη πρυτανικών
αρχών και κοσμητόρων σχολών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), ώστε οι σχετικές
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διαδικασίες να διεξαχθούν σύμφωνα με τον νέο νόμο για την
ανώτατη εκπαίδευση, που αναμένεται να ψηφιστεί στο
προσεχές χρονικό διάστημα.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η παράταση της ισχύος των διατάξεων έως την 30ή.9.2022 είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη
ανταπόκριση στις απαιτήσεις διαχείρισης και αντιμετώπισης της πανδημίας και των συνεπειών της.
Άρθρα 40-41: Από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένεται να προκύψουν οφέλη για τις
εκπαιδευτικές μονάδες, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί ειδικευόμενοι νοσηλευτές και θα παρατείνουν την
παραμονή τους και μετά την ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης στην επείγουσα εντατική νοσηλευτική
και στην νοσηλευτική της δημόσιας υγείας/κοινοτική νοσηλευτική, παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες.
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Άρθρο 43: Η εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης αναμένεται να συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση των
ανωτέρω έργων, η οποία συνιστά επιτακτική ανάγκη ενόψει της συνέχισης της κρίσιμης επιδημιολογικής
κατάστασης στην χώρα και της ανάγκης αντιμετώπισης του κορονοϊού Covid-19, λειτουργώντας ευεργετικά για
τα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποτελούν τους αποδέκτες των ψηφιακών υπηρεσιών.΄
Άρθρα 42 και 48 έως 51: Διασφαλίζεται η βελτιωμένη διαχείριση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, λόγω της
πανδημίας, κατά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών. Αυξάνονται οι πόροι για την πληρωμή των
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για την επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων και την
πληρέστερη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Διαφυλάσσεται η ασφάλεια δικαίου και διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση στο πλαίσιο του νέου νόμου.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, ενόψει του ότι
αυτές συνιστούν παρέκκλιση προσωρινού χαρακτήρα, απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Δεν βρίσκει εφαρμογή
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς
Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την
14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 έως την
21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 και
συνολικά διατυπώθηκαν 10 σχόλια. Ακολούθως,
επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των σχολίων
ανά άρθρο.



ΆΡΘΡΟ 1: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

ΆΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
Το σχόλια επί του άρθρου είναι το ακόλουθο:
Αφορά την κατάργηση της διάταξης που επιβάλλει
πρόστιμα σε όσους είναι άνω των 60 ετών και δεν
έχουν εμβολιασθεί.
Η πλήρης παράθεση των σχολίων της διαβούλευσης
για το άρθρο 3 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/yyka/?p=3375#comments
ΆΡΘΡΟ 4: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 5: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
Το σχόλιο επί του άρθρου είναι το ακόλουθο:
Αφορά την επιστροφή των υγειονομικών σε αναστολή
στα καθήκοντά τους.
Η πλήρης παράθεση των σχολίων της διαβούλευσης
για το άρθρο 5 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/yyka/?p=3373#comments
ΆΡΘΡΟ 6: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 6
Τα σχόλια επί του άρθρου συνοψίζονται ως
ακολούθως:
Να προβλεφθεί η μονιμοποίηση όσων μετακινούνται
ώστε να καλύπτουν κενά σε δομές που έχουν ανάγκη
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καθώς επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για παρατάσεις
με μεγαλύτερη διάρκεια και όχι ανά τρίμηνο.
Η πλήρης παράθεση των σχολίων της διαβούλευσης
για το άρθρο 6 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διαδρομή:
http://www.opengov.gr/yyka/?p=3372#comments
ΆΡΘΡΟ 7: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 11: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 12: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 13: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 14: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 15: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 16: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
Δεν αξιολογείται το παρόν σχόλιο.
Η πλήρης παράθεση του σχολίου της διαβούλευσης
για το άρθρο 16 βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διαδρομή:
http://www.opengov.gr/yyka/?p=3362#comments
ΆΡΘΡΟ 17: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 18: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.

80

81

ΆΡΘΡΟ 19: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 20: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 21: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 22: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 23: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 24: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 25: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 26: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 27: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 28: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 29: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 30: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 31: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 32: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 32: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
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Άρθρο 33: Σύνολο σχολίων 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 34: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 35: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 1
Δεν αξιολογείται το παρόν σχόλιο.
Η πλήρης παράθεση των σχολίων της διαβούλευσης
για το άρθρο 35 βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διαδρομή:
http://www.opengov.gr/yyka/?p=3343#comments
ΆΡΘΡΟ 36: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 37: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 38: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.
ΆΡΘΡΟ 39: ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΩΝ 0
Δεν διατυπώθηκαν σχόλια επί του άρθρου.

Δεν υφίσταται


Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές



Δεν υφίσταται
Διεθνής διαβούλευση
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23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός συμμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Δέκα (10) σχόλια

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός συμμετασχόντων

Δέκα (10) σχόλια

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Δεν υιοθετήθηκε κάποιο σχόλιο,
καθώς στην πλειοψηφία τους τα
σχόλια που υποβλήθηκαν αφορούν
σε γενικότερους προβληματισμούς
και δεν διατυπώνουν συγκεκριμένη
πρόταση επί των άρθρων της
αξιολογούμενης
ρύθμισης,
ή
αφορούν
σε
μεταγενέστερο
στάδιο, αυτό της έκδοσης των
κανονιστικών
πράξεων
κατ’
εφαρμογή του νομοσχεδίου, οπότε
και θα αξιολογηθούν εκ νέου. Στην
πλειοψηφία τους συμφωνούσαν
με το πνεύμα των διατάξεων αλλά
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αφορούν
άλλες
νομοθετικές
ρυθμίσεις και όχι την παρούσα.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 4, παρ. 5 και 1 του άρθρου 5, 16, παρ. 3 και 6 του άρθρου 21, 25, 103 και
104 του Συντάγματος

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Άρθρο 2 του ΧΘΔΕΕ

Κανονισμός



Οδηγία



Απόφαση


26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

Άρθρα 2 και 14 της ΕΣΔΑ

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις
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Άρθρο 46
Πρωτόκολλα συνταγογράφησης Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 251 ν.
4512/2018
Στην παρ. 6 του άρθρου 251 του ν.
4512/2018 (Α’ 5), περί της έκδοσης
πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το
πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η
σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας
να εκδίδεται όχι μετά από πρόταση της
Επιτροπής του άρθρου 15 της υπό
στοιχεία οικ.3457/14.1.2014 απόφασης
του Υπουργού Υγείας (Β’ 64) αλλά μετά
από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
του Υπουργείου Υγείας και γνώμη της
Επιτροπής αυτής, β) το τρίτο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε με απόφαση του
Υπουργού Υγείας να καθορίζονται όχι
μόνο η διαδικασία ενσωμάτωσης των
συνταγογραφικών περιορισμών και των
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης αλλά
και η διαδικασία σύστασης, θέσης σε
λειτουργία και επικαιροποίησης των
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς
και η έγκριση και επικαιροποίηση των
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, που
έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.),
κατά
παρέκκλιση
των
όσων
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, και η
παρ. 6 του άρθρου 251 διαμορφώνεται
ως εξής:

Η παρ. 6 του άρθρου 251 του ν.
4512/2018 έχει ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
μετά από πρόταση της Επιτροπής του
άρθρου 15 της υ.α. οικ.3457/ 2014 (Β΄
64), η οποία υποχρεωτικά ενσωματώνει
τους συνταγογραφικούς περιορισμούς
της Επιτροπής Αξιολόγησης, για
μεμονωμένα φάρμακα ή ομάδες
φαρμάκων, εκδίδονται πρωτόκολλα
συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων
καθίσταται υποχρεωτική για την
αποζημίωση των φαρμακευτικών αυτών
προϊόντων και ενσωματώνονται στο
σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η ως άνω
επιτροπή για την ανάπτυξη των
πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης
λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά
κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένων
στοιχείων επιδημιολογικής συχνότητας
(επιπολασμός και επίπτωση) και
αναγκών κάλυψης σε νόσους και
νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονομικά
κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται
η επίπτωση στον προϋπολογισμό της
αποζημίωσης του φαρμάκου βάσει της
τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε
καθορίζεται. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της
διαδικασίας
ενσωμάτωσης
των
συνταγογραφικών περιορισμών και των
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης των
προηγούμενων εδαφίων στο σύστημα
«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».
οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας και γνώμη της Επιτροπής του
άρθρου 15 της υ.α. οικ.3457/ 2014 (Β΄
64), η οποία υποχρεωτικά ενσωματώνει
τους συνταγογραφικούς περιορισμούς
της Επιτροπής Αξιολόγησης, για
μεμονωμένα φάρμακα ή ομάδες
φαρμάκων, εκδίδονται πρωτόκολλα
συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων
καθίσταται υποχρεωτική για την
αποζημίωση των φαρμακευτικών αυτών
προϊόντων και ενσωματώνονται στο
σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η ως άνω
επιτροπή για την ανάπτυξη των
πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης
λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά
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κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένων
στοιχείων επιδημιολογικής συχνότητας
(επιπολασμός και επίπτωση) και
αναγκών κάλυψης σε νόσους και
νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονομικά
κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται
η επίπτωση στον προϋπολογισμό της
αποζημίωσης του φαρμάκου βάσει της
τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε
καθορίζεται. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της
διαδικασίας
ενσωμάτωσης
των
συνταγογραφικών περιορισμών και των
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης των
προηγούμενων εδαφίων στο σύστημα
της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η διαδικασία
σύστασης, θέσης σε λειτουργία και
επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης, καθώς και η κατά
παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου
έγκριση και
επικαιροποίηση
των
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης που
έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης
(Σ.Η.Σ.).».
Άρθρο 47
Τρόπος υπολογισμού ποσού της
αυτόματης επιστροφής για
κατασκευαστή ή εισαγωγέα, διανομέα
ή προμηθευτή για την περίπτωση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
σκευασμάτων ειδικής διατροφής του
τρίτου εδαφίου της παρ. 1 άρθρου 100
ν. 4172/2013 - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 100 ν. 4172/2013
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
περί της εφαρμογής του μηχανισμού
αυτόματης επιστροφής για δαπάνες από
παροχή
υπηρεσιών
υγείας,
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων
και
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής,
τροποποιείται, ώστε το ποσό της
αυτόματης επιστροφής, ειδικά για
συγκεκριμένα
ιατροτεχνολογικά
προϊόντα και σκευάσματα ειδικής
διατροφής, να υπολογίζεται για κάθε
κατασκευαστή, αν το προϊόν παράγεται
στην Ελλάδα, ή εισαγωγέα, διανομέα ή
προμηθευτή, αν το προϊόν εισάγεται, και

Η παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.
4172/2013 έχει ως εξής:
«2. Το ποσό της αυτόματης επιστροφής
για κάθε συμβεβλημένο πάροχο των περ.
α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1
υπολογίζεται
με
βάση
την
προκαλούμενη δαπάνη προς τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των παρεχόμενων για
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
υπηρεσιών υγείας. Δεν αναγνωρίζονται
και δεν αποζημιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε
αυτόν μετά από την τελευταία εργάσιμη
ημέρα έκαστου ημερολογιακού μήνα.
Με
απόφαση
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
διαπιστώνεται η συνδρομή λόγω
ανωτέρας βίας που αίρει την
εκπρόθεσμη υποβολή δαπανών του
προηγούμενου εδαφίου. Διοικητικές
πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις
23.7.2013, με τις οποίες διαπιστώνεται η
συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που
δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή,
εγκρίνονται
αναδρομικώς.
Ως
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η παρ. 2 του άρθρου 100 διαμορφώνεται ημερομηνία υποβολής των δαπανών
ως εξής:
Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων
έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η
«2. Το ποσό της αυτόματης επιστροφής 20ή Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις
για κάθε συμβεβλημένο πάροχο των περ. του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του
α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 παρόντος
άρθρου
δύνανται
να
και, ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά παρατείνονται.».
προϊόντα και σκευάσματα ειδικής
διατροφής του τρίτου εδαφίου της παρ.
1, για κάθε κατασκευαστή, αν το προϊόν
παράγεται στην Ελλάδα, ή για κάθε
εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή, αν
το προϊόν εισάγεται, υπολογίζεται με
βάση την προκαλούμενη δαπάνη προς
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των παρεχόμενων
για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
υπηρεσιών υγείας. Δεν αναγνωρίζονται
και δεν αποζημιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε
αυτόν μετά από την τελευταία εργάσιμη
ημέρα έκαστου ημερολογιακού μήνα.
Με
απόφαση
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
διαπιστώνεται η συνδρομή λόγου
ανωτέρας βίας που αίρει την
εκπρόθεσμη υποβολή δαπανών του
προηγούμενου εδαφίου. Διοικητικές
πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις
23.7.2013, με τις οποίες διαπιστώνεται η
συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που
δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή,
εγκρίνονται
αναδρομικώς.
Ως
ημερομηνία υποβολής των δαπανών
Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων
έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η
20ή Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις
του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του
παρόντος
άρθρου
δύνανται
να
παρατείνονται.».
2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται την
1η.7.2022.
Άρθρο 48
Χρηματοδότηση από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και
ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 έχει ως
εξής:
«Άρθρο 19
Χρηματοδότηση
από
το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και
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Βοηθητικού Προσωπικού Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν.
4283/2014 (Α’ 189), περί της χρήσης
πόρων του συγχρηματοδοτούμενου
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων για την πληρωμή
αναπληρωτών
και
ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών,
μελών
Ειδικού
Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού
Προσωπικού
(Ε.Β.Π.),
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που
προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
αντικειμένων/μαθημάτων
στα
Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και
εμπειροτεχνών
ιδιωτών
που
προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία
μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και
άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών
Σχολείων, τροποποιείται α) ως προς τα
έτη κατά τα οποία η σχετική δαπάνη
δύναται
να
βαρύνει
το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων και ως προς τον
επιμερισμό της δαπάνης μεταξύ των
ετών αυτών, και β) ως προς την
παραπεμπόμενη διάταξη στον τίτλο του
έργου που βαρύνεται με τη σχετική
δαπάνη, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 19
Χρηματοδότηση
από
το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και
ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού
Για την πληρωμή των αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού
Βοηθητικού
Προσωπικού
(Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων των
ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη
διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων
στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται

ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού
Για την πληρωμή των αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού
Βοηθητικού
Προσωπικού
(Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων των
ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη
διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων
στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται
σύμφωνα με την υπό στοιχεία
151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β'
3370), καθώς και των εμπειροτεχνών
ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη
διδασκαλία
μαθημάτων
μουσικής
ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια
των Μουσικών Σχολείων και αμείβονται
σύμφωνα με την υπό στοιχεία
2/64978/0022/14.11.2006
κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β' 1671), μπορεί να γίνει
χρήση
πόρων
του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη
μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική
Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του έτους 2021 και συγκεκριμένα το έργο
με κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο
«Πληρωμή
αναπληρωτών
και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού
Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.)
του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
βάσει του άρθρου 13 του ν. 4728/2020
(Α' 186), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το
ποσό των εκατόν τριάντα τριών
εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα
δύο χιλιάδων ευρώ (133.542.000 ευρώ)
και την οικεία συλλογική απόφαση του
έτους 2022 έως το ποσό των πενήντα
εκατομμυρίων
επτακοσίων
εξήντα
χιλιάδων ευρώ (50.760.000 ευρώ) ή
αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης
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σύμφωνα με την υπό στοιχεία του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους
151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση του
Υπουργείου
Παιδείας
και
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».
Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β’
3370), καθώς και των εμπειροτεχνών
ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη
διδασκαλία
μαθημάτων
μουσικής
ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια
των Μουσικών Σχολείων και αμείβονται
σύμφωνα με την υπό στοιχεία
2/64978/0022/14.11.2006
κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β’ 1671), μπορεί να γίνει
χρήση
πόρων
του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη
μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική
Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του έτους 2022 και συγκεκριμένα το έργο
με κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο
«Πληρωμή
αναπληρωτών
και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού
Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.)
του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
βάσει του άρθρου 176 του ν. 4823/2021
(Α’ 136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το
ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων
επτακοσίων
εβδομήντα
τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (80.774.400
ευρώ) και την οικεία συλλογική απόφαση
του έτους 2023 έως το ποσό των πενήντα
πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι
μίας
χιλιάδων
εξακοσίων
ευρώ
(55.521.600 ευρώ) ή αντίστοιχο έργο
Συλλογικής
Απόφασης
του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων.».
Άρθρο 51
Ρύθμιση ζητημάτων για την ανάδειξη
των Πρυτανικών Αρχών και των
Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Τροποποίηση
άρθρου εξηκοστού έκτου ν. 4917/2022

Το άρθρο εξηκοστό έκτο
4917/2022, έχει ως εξής:

του

ν.

«Άρθρο εξηκοστό έκτο
Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
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1. Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν.
4917/2022 (Α΄ 67), περί των ρυθμίσεων
για τα όργανα διοίκησης των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.),
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται
η καταληκτική ημερομηνία πριν από την
οποία δεν δύναται να εκδοθεί η
προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη
των Πρυτανικών Αρχών και των
Κοσμητόρων Σχολών στα Α.Ε.Ι., β) στο
δεύτερο
εδάφιο
της
παρ.
1
τροποποιείται
η
καταληκτική
ημερομηνία πριν την οποία, αν εκδοθεί
προκήρυξη για την ανάδειξη των
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., οι εκλογές
θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, γ) η
παρ. 2 αντικαθίσταται, και το άρθρο
εξηκοστό έκτο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο εξηκοστό έκτο
Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
1. Η προκήρυξη εκλογών για την
ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των
Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η θητεία
των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν
δύναται να εκδοθεί πριν από την
31η.8.2022, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 69 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
περί της προκήρυξης εκλογών για την
ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων,
και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.
4485/2017 (Α΄ 114), περί της προκήρυξης
εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα,
αντίστοιχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των
οργάνων της παρούσας πριν από την
31η.8.2022, οι εκλογές θεωρούνται
αυτοδικαίως άκυρες.

1. Η προκήρυξη εκλογών για την
ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των
Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η θητεία
των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν
δύναται να εκδοθεί πριν από την
30ή.6.2022, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 69 του ν. 4692/2020 (Α' 111),
περί της προκήρυξης εκλογών για την
ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων,
και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.
4485/2017 (Α' 114), περί της προκήρυξης
εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα,
αντίστοιχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των
οργάνων της παρούσας πριν από την
30ή.6.2022, οι εκλογές θεωρούνται
αυτοδικαίως άκυρες.
2. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της
ανάδειξης των μονομελών οργάνων της
παρ. 1 έως την 1η.9.2022, η θητεία των
Πρυτανικών Αρχών και Κοσμητόρων
Σχολών των Α.Ε.Ι., η οποία λήγει την
31η.8.2022, παρατείνεται αυτοδικαίως
έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών
ανάδειξης των νέων μονομελών
οργάνων, και για χρονικό διάστημα που
δεν
δύναται
να
υπερβεί
την
31η.12.2022.».

2. Η θητεία των υπηρετουσών
Πρυτανικών
Αρχών
και
των
υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών
των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022
παρατείνεται έως την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης
των νέων μονομελών οργάνων και για
χρονικό διάστημα που δεν δύναται να
υπερβεί την 28η.2.2023.».

90

91

2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την
30ή.6.2022.
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Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 168 / 10 / 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας»
Α.
Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας
διαφόρων Υπουργείων. Ειδικότερα:
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’- Γ’ και Ε’
Παρατείνεται, από τη λήξη της και έως την οριζόμενη ημερομηνία, η
ισχύς διαφόρων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, όπως:
η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων κατά της νόσου COVID-19,
η διάρκεια της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού,
η απασχόληση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών,
οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών,
η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας
φορείς,
η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, για την υλοποίηση της πράξης
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά
κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»,
οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
η παροχή ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως από τους
συμβεβλημένους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους οικογενειακούς ιατρούς της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
οι συμβάσεις εργασίας προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων του,
η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των εργαζόμενων
στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας,
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η οικονομική ενίσχυση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) για την προμήθεια προϊόντων ταχέων ελέγχων
αντιγόνων κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) από φορείς του δημόσιου τομέα,
η καταβολή αποζημίωσης στους φαρμακοποιούς σε περίπτωση
συνδρομής τους στη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών τεστ νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19,
η δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μονάδες αιμοκάθαρσης
του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων,
η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,
η αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,
η δυνατότητα απασχόλησης συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. για την
καταπολέμηση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας,
η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός
Ελλάδος ενόψει της τουριστικής περιόδου,
η δυνατότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και
καταρτιζόμενων, ως προϋπόθεση συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία,
η δυνατότητα ανάθεσης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού, δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων,
η διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19,
η διαδικασία αποστολής φαρμάκων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε ευπαθείς
ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό,
η εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης,
η δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας,
η δυνατότητα διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων,
δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς
και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων
υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο,
η δέσμευση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, για την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας,
η δυνατότητα επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού
νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων,
η διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη αεροσκαφών για τη
διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών,
η διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη πλωτών μέσων για τη
διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19,
η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού
υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας,
ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.),
2
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η διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές
Αρχές Αγορών,
η διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ,
η σύναψη έκτακτων προμηθειών ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
η διαδικασία αποδοχής από πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής
υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και
μεταφοράς φαρμάκων καθώς και τη διενέργεια εμβολίων κατά του COVID-19,
από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα,
η δυνατότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
εποπτευόμενων φορέων αυτού, να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, με τα οριζόμενα αντικείμενα.
(άρθρα 1-11, 19 – 38 και 43)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
1.
Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο προσωπικό του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) στο πλαίσιο αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα παρατείνονται εκ νέου μέχρι την
οριζόμενη ημερομηνία:
οι οριζόμενες συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού,
ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους,
η δυνατότητα πρόσληψης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού,
η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 ως προς την υπερωριακή
απασχόληση προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.,
η δυνατότητα ανάθεσης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υπηρεσιών για την εξέταση
δειγμάτων σε τρίτους ιδιωτικούς παρόχους,
οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει
συνάψει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων
της ευθύνης του χώρων καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης.
(άρθρα 12-16 και 18)
2.
Παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, οι συμβάσεις ιατρών με
καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν
συναφθεί με τον Ε.Ο.Δ.Υ. δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 για την
κάλυψη των αναγκών προσωπικού στις αναφερόμενες δομές υγείας.
(άρθρο 17)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ και ΣΤ’
1.
Παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την
οριζόμενη ημερομηνία ιατροί κλάδου του Ε.Σ.Υ. ειδικότητας
αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε
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αυτοδικαίως την 31η.12.2020 ή την 31η.12.2021, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού έβδομου (67) έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν
στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022.
(άρθρο 39)
2.
Δίνεται η δυνατότητα στους ειδικευόμενους νοσηλευτές Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στις ειδικότητες της επείγουσας
εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής
νοσηλευτικής, οι οποίοι ολοκληρώνουν το χρόνο για τη λήψη της
νοσηλευτικής ειδικότητας έως την οριζόμενη ημερομηνία, παράτασης της
παραμονής τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για
χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου
χρόνου για τη λήψη της ειδικότητας.
(άρθρο 40)
3.
Παρατείνεται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία η δυνατότητα επιλογής
από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες, των υποψηφίων για λήψη
νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021.
(άρθρο 41)
4.
Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η ισχύς υφιστάμενων
ρυθμίσεων αναφορικά με τη λήψη μέτρων, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
(άρθρα 42)
5.
Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4139/2013 περί εξαρτησιογόνων
ουσιών. Επιτρέπεται στον Υπουργό Υγείας, όπως, σε έκτακτες περιπτώσεις,
αναθέτει στην ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας Α.Ε.» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) την προμήθεια ναρκωτικών φαρμάκων,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
(άρθρο 44)
6.
Παρατείνεται, από τη λήξη της και έως την οριζόμενη ημερομηνία, η
ισχύς της αναφερόμενης σύμβασης - συμφωνίας πλαίσιο του ν.π.δ.δ. «Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας» (Ε.ΚΕ.Α.), για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό
εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της
χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα.
(άρθρο 45)
7.
Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με:
τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Συγκεκριμένα παρέχεται
νομοθετική εξουσιοδότηση για καθορισμό με υ.α της διαδικασίας σύστασης,
θέσης
σε
λειτουργία
και
επικαιροποίησης
των
πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης για μεμονωμένα φάρμακα ή ομάδες φαρμάκων, καθώς και
για την έγκριση και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης που
έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,
τον υπολογισμό του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) για
τους οριζόμενους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους.
(άρθρα 46 και 47)
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8.
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και μεταξύ άλλων:
α. Επανακαθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης, που δίδεται από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πληρωμή των
αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που
προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων / μαθημάτων στα
Καλλιτεχνικά Σχολεία καθώς και μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και
άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα,
η εν λόγω χρηματοδότηση ορίζεται:
μέχρι το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (80.774.400) ευρώ, για το έτος 2022 και
μέχρι το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι
μίας χιλιάδων εξακοσίων (55.521.600) ευρώ, για το έτος 2023.
[Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 19 του ν.4823/2021), η χρηματοδότηση του
έτους 2022 για τον ίδιο ως άνω σκοπό προβλέφθηκε μέχρι το ποσό των
πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (50.760.000) ευρώ].
β. Παρατείνεται για ένα ακόμη έτος (Ιούλιος 2022 - Ιούνιος 2023) η
καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους Αναπληρωτές Συντονιστές
Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει
τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο
εξωτερικό.
(άρθρα 48 - 51)
Β.
Από τις προτεινόμενες
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη ύψους 86 εκατ. ευρώ περίπου, για την πληρωμή, από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και
του λοιπού μνημονευόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία αναλύεται
σε:
α) 30 εκατ. ευρώ περίπου, για το έτος 2022 (πλέον του ποσού των 51
εκατ. ευρώ που έχει ήδη προβλεφθεί με το άρθρο 19 του ν.4823/2021) και
β) 56 εκατ. ευρώ, για το έτος 2023. (άρθρο 48)
2.
Δαπάνη ύψους 120 χιλ. ευρώ από την καταβολή αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 14)
3.
Δαπάνη από την παράταση καταβολής, για ένα ακόμη έτος (Ιούλιος
2022 - Ιούνιος 2023), του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους Αναπληρωτές
Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη
συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό. (άρθρο 49) Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, το
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ύψος της δαπάνης αυτής ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 331 χιλ. ευρώ
περίπου.
4.
Δαπάνη από τη(ν):
οικονομική ενίσχυση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) για την προμήθεια προϊόντων ταχέων ελέγχων
αντιγόνων κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) από φορείς του δημόσιου τομέα,
(άρθρο 19 παρ. 1)
υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
(άρθρο 19 παρ. 2α)
καταβολή αποζημίωσης σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες
αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων
σε άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς, (άρθρο 19 παρ. 2β)
καταβολή αποζημίωσης στο εθελοντικό ή αναγκαστικά διατιθέμενο
ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα για
την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, (άρθρο 19 παρ. 4)
κάλυψη του κόστους διενέργειας δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού
SARS-CoV-2 (rapid test, PCR) από τους κατονομαζόμενους φορείς, για τις
ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της
τουριστικής περιόδου, (άρθρο 19 παρ. 6)
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό, ως
προϋπόθεσης συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και
καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, (άρθρο 19 παρ.9)
καταβολή μισθοδοσίας στους ειδικευόμενους νοσηλευτές λόγω της
χορηγηθείσας παράτασης των συμβάσεων εργασίας τους, (άρθρο 40)
κάλυψη του κόστους των μέτρων που λαμβάνονται, κατά παρέκκλιση
της κείμενης νομοθεσίας, για την λειτουργία των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
(άρθρο 42)
ανάθεση στο Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. της προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 44)
5.
Ενδεχόμενη δαπάνη ύψους 3,6 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή
αμοιβής σε ιδιώτες ιατρούς σε περίπτωση συνεργασίας τους με δημόσια
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 19 παρ. 3)
6.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή του κόστους:
εφημεριών σε ιδιώτες ιατρούς σε περίπτωση απασχόλησης τους σε
δημόσια νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., (άρθρο 19 παρ. 3)
εφημεριών σε ιδιώτες ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε
περίπτωση απασχόλησης τους, για την εφημεριακή και μόνο απασχόλησή τους
σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, (άρθρο 19 παρ.
3)
αποζημίωσης στους συνταξιούχους ιατρούς σε περίπτωση απασχόλησής
τους στο Ε.Σ.Υ., (άρθρο 19 παρ. 5)
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αποζημίωσης στους φαρμακοποιούς σε περίπτωση συνδρομής τους στη
διενέργεια αυτοδιαγνωστικών τεστ νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.
(άρθρο 22)
Το ύψος των εν λόγω δαπανών δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
7.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων λόγω του ειδικού καθεστώτος που θα
διέπει την αμοιβή των ιδιωτών ιατρών σε περίπτωση συνεργασίας τους με
δημόσια νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 19 παρ. 3)
ΙI.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Ε.Ο.Δ.Υ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ο.Τ.Α. α’
βαθμού κ.λπ.), κατά περίπτωση

1.
Δαπάνη συνολικού ποσού 1,058 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία
αναλύεται σε:
126 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση μέχρι την οριζόμενη
ημερομηνία, της ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων του,
(άρθρο 10)
932 χιλ ευρώ περίπου λόγω παράτασης για ένα επιπλέον τρίμηνο της
διάρκειας ισχύος των διατάξεων για παροχή εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου των εργαζόμενων στις Διοικήσεις Υγειονομικών
Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
(άρθρο 11)
2.
Δαπάνη από την παράταση για ακόμα τρείς (3) μήνες διάφορων μέτρων,
σχετικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών, λόγω της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 [i. καταβολή αποζημίωσης για το
προσωπικό που απασχολείται σε εμβολιαστικά κέντρα εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας, ii. αποζημίωση ιδιωτών ιατρών που απασχολούνται στην
υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, iii) κατ’ οίκον ή εξ
αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με
κορωνοϊό COVID-19 και της συνεπακόλουθης αμοιβής, iv) αποζημίωση
ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, v) σύναψη δημοσίων συμβάσεων
για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας,
κ.λπ.]. (άρθρα 3, 4, 9, 10, 21, 28, 33, 34, 39 και 43)
Το ύψος των παραπάνω δαπανών δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση, έως την οριζόμενη ημερομηνία,
της δυνατότητας:
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και
νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού
προσωπικού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, (άρθρο 5)
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σύναψης συμβάσεων, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και
λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα
κορωνοϊού COVID-19», (άρθρο 7)
μετατροπής χρήσης κλινών, (άρθρο 26)
αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών
δημόσιας υγείας, (άρθρο 27)
επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού,
μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, (άρθρο 29)
διάθεσης και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών
ασθενών, (άρθρο 30)
διάθεσης και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης
ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, (άρθρο 31)
Το ύψος των παραπάνω δαπανών δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
ΙΙI.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ./Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη ποσού 835 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
475 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση των συμβάσεων έργου και
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, (άρθρα 12 και 13)
180 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση των συμβάσεων ιατρών με
καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των
αναγκών των μνημονευόμενων δομών, (άρθρο 17)
180 χιλ. ευρώ από την παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των
κτιρίων της ευθύνης του καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης.
(άρθρο 18)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα:
πρόσληψης για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, δυνάμει της παρ. 3 του
άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, (άρθρο 13)
σύναψης συμβάσεων με απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς
παρόχους (διαγνωστικά εργαστήρια) υπηρεσιών για την εξέταση δειγμάτων.
(άρθρο 16)
Το ύψος των παραπάνω δαπανών δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
ΙV.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη ποσού 5 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση ισχύος των
συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 8)
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2.
Δαπάνη από την αποστολή φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε
ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό. (άρθρο 24) Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης δεν μπορεί να προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.

Θέλξη Ψύλλα
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»
Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη ύψους 86 εκατ. ευρώ περίπου, για την πληρωμή, από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και
του λοιπού μνημονευόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία αναλύεται σε:
α) 30 εκατ. ευρώ περίπου, για το έτος 2022 (πλέον του ποσού των 51 εκατ.
ευρώ που έχει ήδη προβλεφθεί με το άρθρο 19 του ν.4823/2021) και
β) 56 εκατ. ευρώ, για το έτος 2023. (άρθρο 48)
2.
Δαπάνη ύψους 120 χιλ. ευρώ από την καταβολή αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 14)
3.
Δαπάνη από την παράταση καταβολής, για ένα ακόμη έτος (Ιούλιος 2022
- Ιούνιος 2023), του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους Αναπληρωτές
Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη
συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό. (άρθρο 49) Το ύψος της δαπάνης αυτής ανέρχεται
συνολικά στο ποσό των 331 χιλ. ευρώ περίπου.
4.
Δαπάνη από τη(ν):
οικονομική ενίσχυση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) για την προμήθεια προϊόντων ταχέων ελέγχων
αντιγόνων κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) από φορείς του δημόσιου τομέα,
(άρθρο 19 παρ. 1)
υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
(άρθρο 19 παρ. 2α)
καταβολή αποζημίωσης σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες
αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων
σε άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς, (άρθρο 19 παρ. 2β)
καταβολή αποζημίωσης στο εθελοντικό ή αναγκαστικά διατιθέμενο
ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα για την
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, (άρθρο 19 παρ. 4)
κάλυψη του κόστους διενέργειας δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού
SARS-CoV-2 (rapid test, PCR) από τους κατονομαζόμενους φορείς, για τις
ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της
τουριστικής περιόδου, (άρθρο 19 παρ. 6)
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διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό, ως
προϋπόθεσης συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και
καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, (άρθρο 19 παρ.9)
καταβολή μισθοδοσίας στους ειδικευόμενους νοσηλευτές λόγω της
χορηγηθείσας παράτασης των συμβάσεων εργασίας τους, (άρθρο 40)
κάλυψη του κόστους των μέτρων που λαμβάνονται, κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας, για την λειτουργία των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
(άρθρο 42)
ανάθεση στο Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. της προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 44)
5.
Ενδεχόμενη δαπάνη ύψους 3,6 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή
αμοιβής σε ιδιώτες ιατρούς σε περίπτωση συνεργασίας τους με δημόσια
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 19 παρ. 3)
6.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή του κόστους:
εφημεριών σε ιδιώτες ιατρούς σε περίπτωση απασχόλησης τους σε
δημόσια νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., (άρθρο 19 παρ. 3)
εφημεριών σε ιδιώτες ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε περίπτωση
απασχόλησης τους, για την εφημεριακή και μόνο απασχόλησή τους σε
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, (άρθρο 19 παρ. 3)
αποζημίωσης στους συνταξιούχους ιατρούς σε περίπτωση απασχόλησής
τους στο Ε.Σ.Υ., (άρθρο 19 παρ. 5)
αποζημίωσης στους φαρμακοποιούς σε περίπτωση συνδρομής τους στη
διενέργεια αυτοδιαγνωστικών τεστ νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.
(άρθρο 22)
Το ύψος των εν λόγω δαπανών δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
7.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων λόγω του ειδικού καθεστώτος που θα διέπει
την αμοιβή των ιδιωτών ιατρών σε περίπτωση συνεργασίας τους με δημόσια
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 19 παρ. 3)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού.
ΙI.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Ε.Ο.Δ.Υ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ο.Τ.Α. α’
βαθμού κ.λπ.), κατά περίπτωση
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1.
Δαπάνη συνολικού ποσού 1,058 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται
σε:
126 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση μέχρι την οριζόμενη
ημερομηνία, της ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων του,
(άρθρο 10)
932 χιλ ευρώ περίπου λόγω παράτασης για ένα επιπλέον τρίμηνο της
διάρκειας ισχύος των διατάξεων για παροχή εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου των εργαζόμενων στις Διοικήσεις Υγειονομικών
Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
(άρθρο 11)
2.
Δαπάνη από την παράταση για ακόμα τρείς (3) μήνες διάφορων μέτρων,
σχετικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών, λόγω της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 [i. καταβολή αποζημίωσης για το
προσωπικό που απασχολείται σε εμβολιαστικά κέντρα εποπτείας του
Υπουργείου Υγείας, ii. αποζημίωση ιδιωτών ιατρών που απασχολούνται στην
υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, iii) κατ’ οίκον ή εξ
αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με
κορωνοϊό COVID-19 και της συνεπακόλουθης αμοιβής, iv) αποζημίωση
ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, v) σύναψη δημοσίων συμβάσεων
για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας,
κ.λπ.]. (άρθρα 3, 4, 9, 10, 21, 28, 33, 34, 39 και 43)
Το ύψος των παραπάνω δαπανών δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση, έως την οριζόμενη ημερομηνία,
της δυνατότητας:
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και
νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού
προσωπικού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, (άρθρο 5)
σύναψης συμβάσεων, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και
λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα
κορωνοϊού COVID-19», (άρθρο 7)
μετατροπής χρήσης κλινών, (άρθρο 26)
αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών
δημόσιας υγείας, (άρθρο 27)
επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού,
μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, (άρθρο 29)
διάθεσης και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών
ασθενών, (άρθρο 30)
διάθεσης και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης
ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, (άρθρο 31)
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Το ύψος των παραπάνω δαπανών δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης κατά περίπτωση .
ΙΙI.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ./Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη ποσού 835 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
475 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση των συμβάσεων έργου και
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων
και διοικητικού προσωπικού, (άρθρα 12 και 13)
180 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση των συμβάσεων ιατρών με
καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των
αναγκών των μνημονευόμενων δομών, (άρθρο 17)
180 χιλ. ευρώ από την παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των
κτιρίων της ευθύνης του καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης. (άρθρο
18)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα:
πρόσληψης για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, δυνάμει της παρ. 3 του
άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, (άρθρο 13)
σύναψης συμβάσεων με απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς
παρόχους (διαγνωστικά εργαστήρια) υπηρεσιών για την εξέταση δειγμάτων.
(άρθρο 16)
Το ύψος των παραπάνω δαπανών δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ.
ΙV.

Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη ποσού 5 εκατ. ευρώ περίπου, από την παράταση ισχύος των
συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 8)
2.
Δαπάνη από την αποστολή φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε
ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό. (άρθρο 24) Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης δεν μπορεί να προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα.
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Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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