ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από επτά (7) Κεφάλαια
και πενήντα δύο (52) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου, που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 και 2), υπό τον
τίτλο «Σκοπός και Αντικείµενο», καθορίζονται ο σκοπός του νοµοσχεδίου
(άρθρο 1) και το αντικείµενο των προτεινόµενων ρυθµίσεων (άρθρο 2).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρο 3), υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις
για το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19»,
παρατείνεται, εκ νέου, έως την 30ή.9.2022, η ισχύς ρυθµίσεων, µεταξύ άλλων, ως προς τη λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων, τη διενέργεια εµβολιασµών από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (στο εξής,
Ε.Ο.Δ.Υ.), την Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID19 («Εθνική Εκστρατεία») µε αντικείµενο τη διαµόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συµµετοχής των πολιτών στον εµβολιασµό έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τη δυνατότητα διενέργειας από ιδιώτες ιατρούς κατ’ οίκον εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 σύµφωνα µε το άρθρο 52Α
του ν. 4764/2020, όπως και για ειδικότερα ζητήµατα του «Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο 3).
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Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 4 έως 11), υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID19», παρατείνονται, εκ νέου, έως την 30ή.9.2022:
- οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί βάσει των από 20.3.2020 και 30.3.2020 Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθεισών, αντίστοιχα, διά του άρθρου 1 του ν. 4683/2020 και
του άρθρου 1 του ν. 4684/2020), χωρίς να µεταβάλλεται ο χαρακτήρας της
σχέσης εργασίας (άρθρο 4)
- η ισχύς των εξαιρετικών ρυθµίσεων του άρθρου εικοστού όγδοου του ν.
4737/2020 και του άρθρου 9 του ν. 4790/2021, περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
(άρθρο 5)
- η ισχύς διατάξεων περί µετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης
φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας, του επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων υγείας, του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών
Οµάδων Υγείας, όπως και του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού κατ’ άρθρο δεύτερο παρ. 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου 1 του ν. 4682/2020)
(άρθρο 6).
Ορίζεται, επίσης, ότι παρατείνεται, έως την 30ή.9.2022, η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (E.O.Δ.Υ.) για
την πραγµατοποίηση της Πράξης «Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’
οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κορωνοιού COVID-19» (άρθρο 7).
Παρατείνονται, εξ άλλου, εκ νέου, έως την 30ή.9.2022:
- η ισχύς των υφιστάµενων συµβάσεων, υπό τους ίδιους όρους, των οικογενειακών ιατρών και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, η µηνιαία αποζηµίωση των οποίων για το χρονικό διάστηµα από
1.7.2022 έως 30.9.2022 ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
κατ’ ανώτατο όριο (άρθρο 8)
- η δυνατότητα παροχής κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως ιατρικών υπηρεσιών
από τους συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατρούς και τους ιατρούς της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε ασφαλισµένους ή ανασφάλιστους ασθενείς που νοσούν από τον κορωνοιό COVID-19 (άρθρο 9)
- η δυνατότητα παράτασης των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
του προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ-
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γείου Υγείας, όπως και του προσωπικού φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου
Υγείας (άρθρο 10)
- η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 ως προς την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των υπηρετούντων στις Διοικήσεις των Υγειονοµικών
Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
(άρθρο 11).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 12 έως 18), υπό τον τίτλο
«Ρυθµίσεις θεµάτων [του] Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας για την αντιµετώπιση του κορωνοιού COVID-19», παρατείνονται, µεταξύ άλλων, εκ
νέου, έως την 30ή.9.2022:
- οι συµβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελµατιών υγείας διάφορων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους (άρθρο 12)
- η ισχύς της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου έβδοµου του ν.
4737/2020 ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού από τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και οι συµβάσεις
έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελµατιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, και διοικητικού προσωπικού, διάρκειας τεσσάρων µηνών
που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί επιλογής προσωπικού (άρθρο 13)
- η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 ως προς την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 14)
- η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., µε πείρα στο γνωστικό αντικείµενο των λοιµώξεων, αποκλειστικά σε Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων Νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (άρθρο 15)
- η δυνατότητα ανάθεσης από τον Ε.Ο.Δ.Υ., κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, της εξέτασης δειγµάτων
σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια) (άρθρο 16)
- οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που έχει συνάψει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας
των κτηρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτά χώρων, καθώς
και για την κάλυψη των αναγκών εστίασης και σίτισης (άρθρο 18).
Ορίζεται, εξ άλλου, ότι, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνονται από τη λήξη τους, για έξι µήνες, οι συµβάσεις που έχει συνάψει ο
Ε.Ο.Δ.Υ. µε ιατρούς υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής
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υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δοµών της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (άρθρο 17).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 19 έως 43), υπό τον τίτλο «Άλλες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του κορωνοιού COVID-19», παρατείνονται, µεταξύ άλλων, εκ νέου, έως την 30ή.9.2022:
- η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 ως προς τη διενέργεια ελέγχων
φορείας του κορωνοιού COVID-19 για επιδηµιολογικούς λόγους (άρθρο 19
παρ. 1)
- η υγειονοµική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 1-2 του ν. 4368/2016, που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, όπως και η δυνατότητα ένταξης των άπορων 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 (άρθρο 19 παρ. 2)
- η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου 1 του ν. 4690/2020), ως
προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία
υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 19 παρ. 3)
- η ισχύς των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου
1 του ν. 4682/2020) ως προς την ένταξη, στο δυναµικό της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), των νοσοκοµείων και κάθε οργανικής µονάδας
του Ε.Σ.Υ. εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέµενου ιατρικού, νοσηλευτικού,
πάσης φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού και πάσης φύσεως Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προσωπικού από τον ιδιωτικό
τοµέα για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιας υγείας και ως προς την αποζηµίωση του εν λόγω προσωπικού (άρθρο 19 παρ. 4)
- η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 ως προς την
απασχόληση στο Ε.Σ.Υ. συνταξιούχων ιατρών, και συγκεκριµένα, παθολόγων, αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, πνευµονολόγων και γενικών ιατρών
για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τη διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 19 παρ. 5)
- η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέµπτου του ν. 4812/2021, ως προς τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοση-
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λευτές, επισκέπτες υγείας, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που διαθέτουν οι
ΟΤΑ α΄ βαθµού, καθώς και από τους ιδιώτες φαρµακοποιούς, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα (άρθρο 19 παρ. 6)
- η ισχύς των άρθρων 3 και 46 του ν. 4790/2021 ως προς τη διενέργεια µοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους
προς κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις και τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, αντίστοιχα (άρθρο 19 παρ. 7 και 8, αντίστοιχα).
Παρατείνεται, εξ άλλου, έως την 31η.12.2022, 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 και καταρτιζόµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή
διενεργείται διά ζώσης (άρθρο 19 παρ. 9).
Παρατείνονται, εξ άλλου, εκ νέου, έως την 30ή.9.2022:
- η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 ως προς τους
όρους χρήσης, από φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια δοκιµασιών ταχέων
ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) προκειµένου περί της µέτρησης ή της ανίχνευσης αντισωµάτων που συνδέονται µε τον κορωνοϊό
COVID-19, και η υποχρέωση καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών
COVID-19, ιδίως, των στοιχείων ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που
ελέγχθηκαν, και του αποτελέσµατος του ελέγχου (θετικού ή αρνητικού) (άρθρο 20)
- η ισχύς της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου 2 του ν. 4682/2020)
ως προς την προµήθεια ταχέων µοριακών ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2
(rapid test) από τους ΟΤΑ α΄ βαθµού (άρθρο 21)
- η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών ελέγχου της νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, καθώς και η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου εξηκοστού όγδοου του ν.
4812/2021 ως προς την πρόβλεψη επιπλέον σηµείων διάθεσης στους δικαιούχους, µε κρατική µέριµνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών ελέγχου της νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (άρθρο 22)
- η δυνατότητα χορήγησης φαρµάκων, εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων, από τους θεράποντες ιατρούς σε νοσούντες από τον κορωνοιό COVID-19
(άρθρο 23)
- η δυνατότητα αποστολής, αυθηµερόν, φαρµάκων από τα φαρµακεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ευπαθείς οµάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται υπό περιορισµό (άρθρο 24)
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- η εισαγωγή από τρίτες χώρες µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης αποκλειστικά για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους
στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και η προς το Υπουργείο Υγείας δωρεάν
διάθεση αιθυλικής αλκοόλης από νόµιµους κατόχους και από τα αποθέµατα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προς χρήση από νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύµατα του Δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών (άρθρο 25)
- η µετατροπή της χρήσης κλινών νοσηλείας των δηµόσιων νοσοκοµείων
και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων σε κλίνες µονάδων αυξηµένης φροντίδας
(Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) (άρθρο 26)
- η αναγκαστική διάθεση στο Δηµόσιο, για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας
υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μ.Ε.Θ., επιµέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δοµών υγείας και παρόχων υπηρεσιών υγείας, ιδιωτικών νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων, καθώς και ιατρικού,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υγείας (άρθρο 27)
- η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 ως προς την αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δηµόσιας υγείας οι οποίες προέκυψαν από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 28)
- η δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων ατοµικής προστασίας και φαρµάκων (άρθρο 29)
- η διάθεση, η οικειοθελής προσφορά και η επίταξη αεροσκαφών για τη
διενέργεια αεροδιακοµιδής ασθενών σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών αεροδιακοµιδής ή αεροµεταφοράς ασθενών µε
τα υπάρχοντα, τη δεδοµένη χρονική στιγµή, εναέρια µέσα (άρθρο 30),
- η διάθεση, η οικειοθελής προσφορά και η επίταξη πλωτών µέσων για τη
διακοµιδή, διά θαλάσσης, ασθενών νοσούντων µε κορωνοιό COVID-19 σε
γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών διακοµιδής ή µεταφοράς ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19 (άρθρο 31)
- η διάθεση ειδικού νοσοκοµειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. από οποιοδήποτε νοσοκοµείο, νπδδ ή νπιδ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο, νπδδ ή νπιδ της
εποπτείας του, καθώς και η έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. σε
οποιοδήποτε νοσοκοµείο της εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ή σε οποιονδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσµευµένο ή µισθωµένο χώρο ή χώρο που
χρησιµοποιείται από το ελληνικό Δηµόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας (άρθρο 32)
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- η, άνευ αντιτίµου, διάθεση 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 33)
- η διαδικασία αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας δωρεών ειδών ειδικού
νοσοκοµειακού εξοπλισµού πάσης φύσεως, µέσων ατοµικής προστασίας και
φαρµάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, η διαδικασία χρηµατικών δωρεών για απευθείας προµήθεια νοσοκοµειακού εξοπλισµού, η αποδοχή δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. που µπορεί να αξιοποιηθεί για
την υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσµάτων κορωνοϊού
COVID-19 για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19 και η αποδοχή
δωρεών από τον Υπουργό Υγείας για τον εµβολιασµό κατά του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και η διαδικασία αποδοχής, από τους Υπουργούς 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 (άρθρο 35)
- η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων για τις προµήθειες υγειονοµικού υλικού, φαρµάκων και µέσων προστασίας, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, η ισχύς των συµβάσεων µεταξύ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των παρόχων του που αφορούν, µεταξύ άλλων, την παροχή υγειονοµικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών/ειδών, όπως και διαιτητικών τροφίµων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Εν προκειµένω, ρυθµίζονται ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και ζητήµατα διενέργειας προµηθειών από Υγειονοµικές
Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 34)
- η δυνατότητα 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, ιατροφαρµακευτικού υλικού, συµπεριλαµβανοµένων των τεστ
διάγνωσης κορωνοϊού, σε νοσοκοµεία, λοιπές δηµόσιες υγειονοµικές µονάδες, νπδδ, ιδρύµατα και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς
σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήµατα εντός των ορίων τους (άρθρο
36)
- η δυνατότητα κατάρτισης και τροποποίησης των οργανισµών νοσοκοµείων διά κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Εσωτερι-
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κών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Υ.Πε.) (άρθρο 37).
Επιπλέον, παρατείνονται, από τη λήξη τους και µέχρι την 30.9.2022, οι
ρυθµίσεις του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης κατά τα ως άνω) ως προς τη διαδικασία
επανέκδοσης γνωµατεύσεων στο πληροφοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, οι προθεσµίες του άρθρου 20 παρ. 3 του ν.
4683/2020 ως προς τη θεώρηση παραπεµπτικών κατά την περίοδο διάδοσης
του κορωνοιού COVID-19, η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν.
4737/2020 ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρµάκων µέσω του Συστήµατος
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, καθώς και η ισχύς του άρθρου 45 παρ. 2 του ν.
4764/2020 ως προς τις µηνιαίες και επαναλαµβανόµενες γνωµατεύσεις των
χρονίως πασχόντων ασθενών (άρθρο 38).
Ορίζεται, εξ άλλου, ότι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. των οποίων η υπαλληλική
σχέση θα έληγε αυτοδικαίως, λόγω της συµπλήρωσης του εξηκοστού έβδοµου έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραµένουν στην υπηρεσία τους
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 του ν. 4865/2021, δύνανται, κατόπιν αίτησής
τους, να παραµείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2022, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα (άρθρο 39).
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους ειδικευόµενους νοσηλευτές, στην
ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής
της δηµόσιας υγείας - κοινοτικής νοσηλευτικής, να παραµείνουν στις εκπαιδευτικές µονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί για χρονικό διάστηµα έως
και έξι (6) µηνών από τη συµπλήρωση του νόµιµου χρόνου για τη λήψη της
νοσηλευτικής ειδικότητας, µε ισόχρονη παράταση της σύµβασής τους (άρθρο 40). Τροποποιείται, ακόµη, η παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020
και παρατείνεται έως την 31η.12.2022 η δυνατότητα επιλογής από τις οικείες Υ.Πε. των υποψηφίων (νοσηλευτών) για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας 2020 – 2021, µε άµεση ένταξη των ειδικευοµένων στους φορείς υποδοχής για την ειδικότητα (άρθρο 41).
Παρατείνεται, εξ άλλου, έως την 31η.12.2022, η ισχύς του άρθρου τριακοστού έκτου παρ. 1 της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, κυρωθείσης διά του άρθρου 2 του ν. 4690/2020, περί της λήψης µέτρων µετά
από την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δοµών (άρθρο 42) και, έως την 30.9.2022, η ισχύς του άρθρου 14 παρ. 1
της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης κατά τα
ως άνω), ως προς τη σύναψη, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί
δηµοσίων συµβάσεων, δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπη-
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ρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων
φορέων του (άρθρο 43).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Στ΄ (άρθρα 44 έως 51), υπό τον τίτλο
«Άλλες επείγουσες ρυθµίσεις», εισάγεται, µεταξύ άλλων, η δυνατότητα του
Υπουργού Υγείας, σε έκτακτες περιπτώσεις, να αναθέτει στην ανώνυµη εταιρεία υπό την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) την προµήθεια ναρκωτικών φαρµάκων, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα, (άρθρο 44). Παρατείνεται, από τη λήξη της έως την
31η.12.2022, η ισχύς της υπ’ αριθµ. 01/14 σύµβασης - συµφωνίας πλαίσιο
του Ε.ΚΕ.Α. για την προµήθεια αντιδραστηρίων µε συνοδό εξοπλισµό για
τον ορολογικό έλεγχο των µονάδων αίµατος των αιµοδοτών της χώρας όσον αφορά τα µεταδιδόµενα µε τη µετάγγιση νοσήµατα (άρθρο 45).
Επίσης, ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την έκδοση των πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης και την έγκριση και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων
που έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
(Σ.Η.Σ.) (άρθρο 46), καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού
των ποσών της αυτόµατης επιστροφής (clawback) για τους συµβεβληµένους
µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές στην Ελλάδα ή εισαγωγείς, διανοµείς ή
προµηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευασµάτων ειδικής διατροφής (άρθρο 47).
Καθορίζεται εκ νέου το ύψος της χρηµατοδότησης από τους πόρους του
συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την πληρωµή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συµπεριλαµβανοµένων ιδιωτών που προσλαµβάνονται για τη διδασκαλία µαθηµάτων στα καλλιτεχνικά σχολεία, καθώς και εµπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαµβάνονται
για τη διδασκαλία µαθηµάτων µουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των µουσικών σχολείων (άρθρο 48). Ορίζεται, εξ άλλου, ότι χορηγείται στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού για το χρονικό διάστηµα από την 1η.7.2022 έως και την 30ή.6.2023, εκτός από τις τακτικές αποδοχές που λαµβάνουν στην Ελλάδα, και το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συµπληρώσει τέσσερα και πλέον έτη
απόσπασης στο εξωτερικό (άρθρο 49). Περαιτέρω, 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 τις διατάξεις
των άρθρων 74 και 75 του ν. 4763/2020 (άρθρο 50). Επίσης, ρυθµίζονται ζη-
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τήµατα σχετικά µε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσµητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και τη θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσµητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022
(άρθρο 51).
Τέλος, διά του Κεφαλαίου Ζ΄, υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος», ορίζεται η
έναρξη ισχύος του νόµου (άρθρο 52).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του τίτλου του νοµοσχεδίου και επί των τίτλων των
επί µέρους κεφαλαίων
α. Τόσο στον τίτλο όσο και σε αρκετά σηµεία του νοµοσχεδίου, όπως είναι
ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ («Ρυθµίσεις για το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19») και τίτλοι άρθρων του, γίνεται αναφορά σε «κορωνοϊό COVID-19». Όπως έχει επισηµανθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, στο µέτρο που το νοµοσχέδιο
και οι επιµέρους ρυθµίσεις του αφορούν, πράγµατι, την ίδια τη διάδοση του
κορωνοϊού, πρέπει να χρησιµοποιείται ο όρος «κορωνοϊός SARS-CoV-2».
Αν, αντίθετα, αφορούν τη νόσο που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARSCoV-2 και την εξ αυτής πανδηµία, πρέπει να χρησιµοποιείται ο όρος «νόσος
του κορωνοϊού 2019 (COVID-19)», δεδοµένου ότι ο όρος COVID-19 αναφέρεται στην ασθένεια, και όχι στον ιό που την προκαλεί (βλ. τις εκθέσεις επί
των νοµοσχεδίων «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτηµα 12 της από 6.9.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ
του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού
Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της
υγείας - Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες επείγουσες
διατάξεις» – ν. 4917/2022, «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες
επείγουσες διατάξεις» - ν. 4876/2021, «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνεχιζόµενες συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία
και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήµατα» - ν.
4790/2021, κ.ά.).
β. Στον τίτλο του Κεφαλαίου Δ΄ [«Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας για την αντιµετώπιση του κορωνοιού COVID-19»] θα
ήταν ορθότερο, πριν από τη λέξη «Εθνικού», να τεθεί το οριστικό άρθρο
«του».
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γ. Οµοίως, στον τίτλο των άρθρων του νοµοσχεδίου που αναφέρουν τη
φράση «Παράταση ισχύος» [λ.χ., άρθρο 7 «Παράταση ισχύος της δυνατότητας (….) κορωνοϊού COVID-19», άρθρο 12 «Παράταση ισχύος συµβάσεων
έργου (…) λόγω του κορωνοϊού COVID-19»], άρθρο 13 «Παράταση ισχύος
της ρύθµισης (….) Υγείας», άρθρο 14 «Παράταση ισχύος της ρύθµισης (…)»,
άρθρο 15 «Παράταση ισχύος της διάθεσης (…) κ.ά.], πριν από τη λέξη «ισχύος», πρέπει να τεθεί το οριστικό άρθρο «της».
ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 6
Με τις ρυθµίσεις του εν λόγω άρθρου, παρατείνεται εκ νέου, έως την
30.9.2022, η ισχύς διατάξεων περί µετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του ιατρικού, νοσηλευτικού
και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας, του επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών
ιδρυµάτων και κέντρων υγείας, του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού
Τοπικών Οµάδων Υγείας, όπως και του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού κατ’ άρθρο δεύτερο παρ. 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου 1 του ν.
4682/2020).
Όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερη έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, µολονότι οι ως άνω διατάξεις δεν απαιτούν ρητώς να
φέρουν αιτιολογία οι εκδοθησόµενες διοικητικές πράξεις, παραµένει ισχυρός ο κανόνας (βλ. άρθρο 17 παρ. 1-2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
σύµφωνα µε τον οποίο οι ατοµικές διοικητικές πράξεις – περί µετακίνησης,
εν προκειµένω, του ως άνω προσωπικού – πρέπει να διαθέτουν σαφή, ειδική
και επαρκή αιτιολογία (βλ. την έκθεση επί του νοµοσχεδίου «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτηµα 12 της από 6.9.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα
Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας - Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» – ν. 4917/2022).
2. Επί των άρθρων 16, 34, 43
Διά των εν λόγω, ιδίως, άρθρων παρατείνεται η ισχύς διατάξεων οι οποίες, προς αντιµετώπιση της πανδηµίας, εισάγουν παρέκκλιση από τη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων.
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Όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., ενδεικτικά, έκθεση επί του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών
προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» - ν. 4764/2020, και έκθεση επί του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» - ν. 4876/2021), οι
πάσης φύσεως νοµοθετικές πρωτοβουλίες που άπτονται του τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων πρέπει, αφενός, να συνάδουν προς το γράµµα και το
πνεύµα του ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αφετέρου, να µην εισάγουν εξαιρέσεις, παρά µόνον στον βαθµό στον οποίο είναι
απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριµένου και σαφώς καθορισµένου σκοπού [βλ. τις Γνώµες Α10/2020 και Α14/2020 που εξέδωσε, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί µέχρι την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στις µεταβατικές ρυθµίσεις του άρθρου 17 του ν. 4912/2022, πράξεων που θα σηµατοδοτήσουν
την κατάργησή της και τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων της στην Ενιαία Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)].
Ειδικά, εξ άλλου, ως προς τις ως άνω προτεινόµενες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, επισηµαίνονται τα εξής:
Σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στη Γνώµη Α14/2021 επί
των αντίστοιχων διατάξεων του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοιού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ν. 4876/2021), «ως προς τη
διά νόµου προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32.2.γ για την ανάθεση
συµβάσεων µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για λόγους κατεπείγοντος, (…) πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα σωρευτικά κριτήρια: α) Γεγονότα τα οποία η υπόψη αναθέτουσα αρχή δεν θα µπορούσε να
προβλέψει, β) ο κατεπείγων χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά αδύνατη
τη συµµόρφωση µε τις γενικές προθεσµίες, γ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ
του απρόβλεπτου συµβάντος και του κατεπείγοντος χαρακτήρα, δ) χρήση
µόνο για την κάλυψη του κενού έως ότου βρεθούν πιο σταθερές λύσεις. Η
προσφυγή συνεπώς στην εξαιρετική αυτή διαδικασία νοµιµοποιείται µόνο
για τις ποσότητες και για το χρονικό διάστηµα που είναι πράγµατι αναγκαία
για την άµεση αντιµετώπιση της έκτακτης περίστασης, το δε βάρος απόδει-
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ξης ότι συντρέχουν πράγµατι οι εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν
την παρέκκλιση, εξακολουθεί να φέρει η αναθέτουσα αρχή που τις επικαλείται» (Γνώµη Α14/2021, υπό σηµ. ΙV.Α.1.).
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή επαναλαµβάνει την «ανάγκη για ορθολογικό
σχεδιασµό και έγκαιρο προγραµµατισµό για την αντιµετώπιση των παγίων
και διαρκών αναγκών της διοίκησης, ενώ ήδη µε τη Γνώµη Α 35/2020 (16-102020) "εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι µε την πάροδο ικανού χρόνου
από την εµφάνιση της πανδηµικής κρίσης και την σταδιακή άρση των περιοριστικών έκτακτων µέτρων, αποδυναµώνεται και η δυνατότητα επίκλησης
αυτής, ως κατεξοχήν περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης, για την συνέχιση της λήψης ή την παράταση ληφθέντων έκτακτων
µέτρων ή την προσφυγή εξ αυτού µόνον του λόγου σε εξαιρετικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η διοίκηση θα πρέπει να µεριµνά για τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραµµατισµό της κάλυψης των αναγκών της, κάνοντας χρήση
όλων των εργαλείων που ο νοµοθέτης θέτει στη διάθεσή της προκρίνοντας
την προσφυγή στις λοιπές συνήθεις ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτή ή
κλειστή), έστω και µε χρήση συντετµηµένων προθεσµιών, αλλά και στη συµφωνία πλαίσιο". (…) Σε κάθε περίπτωση, ακόµη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η
παράταση των συµβάσεων κρίνεται σκόπιµη από τους προτείνοντες, οι σχετικές ρυθµίσεις θα πρέπει να συµµορφώνονται, να εναρµονίζ[ον]ται και να
συνάδ[ουν] µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, της νοµιµότητας, της κανονικότητας των δαπανών και της διαφάνειας» (Γνώµη
Α14/2021, υπό σηµ. ΙV.Α.2. και ΙV.Β).
3. Επί του άρθρου 18
Στο εν λόγω άρθρο η λέξη «κτιρίων» πρέπει να γραφεί «κτηρίων».
4. Επί του άρθρου 19
Στην περ. β΄ της παραγράφου 2, θα ήταν, εν προκειµένω, ορθότερο, η λέξη «απόρων» να γραφεί ως «άπορων», δοθέντος ότι πρόκειται για επίθετο.
5. Επί του άρθρου 44
α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 44, η αναφορά («Α΄ 14») στο Τεύχος του
Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο έχει δηµοσιευθεί ο ν.
4139/2013 πρέπει να διορθωθεί στο ορθό: «Α΄ 74».
β. Διά της προτεινόµενης ρύθµισης παρέχεται η ευχέρεια στον Υπουργό
Υγείας να αναθέτει, σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες «υφίσταται
κίνδυνος έλλειψης των ναρκωτικών και σκευασµάτων του πρώτου εδαφίου», στην ανώνυµη εταιρεία υπό την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής

14
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
προυπολογισµού του Υπουργείου Υγείας».
Η φράση «θεωρούνται νόµιµες» είναι αδόκιµη, εν προκειµένω, και πρέπει
να διαγραφεί.
6. Επί του άρθρου 50
Στην περ. δ΄ της παρ. 19 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί εν προκειµένω, είναι ενδεχοµένως ενδεδειγµένη η αναφορά των συγκεκριµένων άρθρων 74 και 75 του ν. 4763/2020, αντί της παραποµπής στο Κεφάλαιο (ΙΑ΄) του εν λόγω νόµου.
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