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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