
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 

επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI 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 και των 

Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

 

Άρθρο πρώτο 

 

Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης 

της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI 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 και των Παραρτημάτων της 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο δεύτερο Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού COVID-19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

Άρθρο τρίτο Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και 

καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης 
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Άρθρο πέμπτο Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση 

δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

Άρθρο έκτο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση 

προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

Άρθρο έβδομο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού 

Ε.Ο.Δ.Υ. 

Άρθρο όγδοο  Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε 

Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο ένατο Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19 

Άρθρο δέκατο 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» 

Άρθρο ενδέκατο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων 

σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες 

ιατρούς 

Άρθρο δωδέκατο  Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε 

ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό 

Άρθρο δέκατο τρίτο  Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των 

συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς 

ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

Άρθρο δέκατο 

τέταρτο  

Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών 

Άρθρο δέκατο 

πέμπτο 

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο δέκατο έκτο Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού 

Άρθρο δέκατο 

έβδομο 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν 

διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή 

αντισηπτικών 

Άρθρο δέκατο όγδοο Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 
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Άρθρο δέκατο ένατο Διάθεση χώρων και προσωπικού για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο εικοστό Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής 

προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς 

επίταξη εξοπλισμού 

Άρθρο εικοστό 

πρώτο 

Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών 

Άρθρο εικοστό 

δεύτερο 

Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών 

Άρθρο εικοστό τρίτο Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο εικοστό 

τέταρτο 

Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη 

ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών 

δημόσιας υγείας 

Άρθρο εικοστό 

πέμπτο 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

Άρθρο εικοστό έκτο Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο εικοστό 

έβδομο 

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων 

Άρθρο εικοστό όγδοο Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο εικοστό ένατο  Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 

του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 

Άρθρο τριακοστό  Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες 

διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - 

Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου της από 

30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

Άρθρο τριακοστό 

πρώτο 

Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών 
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Άρθρο τριακοστό 

δεύτερο 

Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών 

στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του  

COVID-19 

Άρθρο τριακοστό 

τρίτο 

Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19  

Άρθρο τριακοστό 

τέταρτο 

Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων -00000000 

Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 

Άρθρο τριακοστό 

πέμπτο 

Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας 

και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 

επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19   

Άρθρο τριακοστό 

έκτο 

Παράταση ισχύος ρύθμισης των προϋποθέσεων διάθεσης 

προϊόντων δειγματισμού 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο τριακοστό 

έβδομο 

Έναρξη ισχύος  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  

 

 

 

Άρθρο πρώτο  

Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 

επιμέρους σύμβασης δωρεάς για το Έργο VI 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 και των 

Παραρτημάτων της 

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 26.7.2021 τροποποίηση και αντικατάσταση της από 

3.6.2019 επιμέρους σύμβασης δωρεάς για το Έργο VI 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, η οποία 

επιμέρους σύμβαση κυρώθηκε με τον ν. 4618/2019 (Α΄ 38), καθώς και τα συνημμένα σε 

αυτήν Παραρτήματα, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της 

δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως: 
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Σχέδιο Νόμου  1 από 15 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  

COVID-19  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο δεύτερο  

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Υγείας λόγω κορωνοϊού COVID-19 

 

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) προσωπικού διαφόρων 

ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, 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), δύνανται να παραταθούν, με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 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). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

 

Άρθρο τρίτο  

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

του κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών 

που τοποθετούνται εφεξής 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), παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 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. Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 

διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογήν 

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), καθώς και των συμβάσεων 

έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων 
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και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογήν της παρ. 3 του άρθρου 

δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204) διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται 

αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, 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 τέταρτο  

Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και 

σίτισης 

 

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 περιβάλλοντων 

αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνονται από τη λήξη 

τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 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). 

 

Άρθρο πέμπτο  

Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. 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 την ανάθεση 

υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο έκτο 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

 

Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση 

προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

 Άρθρο έβδομο 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

 

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τη 

δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του 

Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
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Άρθρο όγδοο 

Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών 

Λοιμώξεων 

 

Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως προς τη διάθεση του ιατρικού 

προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο ένατο  

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 

 

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τους όρους 

χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και την υποχρέωση ηλεκτρονικής 

καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο δέκατο 

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» 

 

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), ως προς τη σύναψη 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 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο ενδέκατο  

Διαδικασία 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), ως προς τη 

διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 
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Άρθρο δωδέκατο 

Διαδικασία 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), ως προς τη 

διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 

περιορισμό, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο  

 Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. 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), ως προς τη δυνατότητα κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(Π.Φ.Υ.) σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται από τη λήξη της έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο  

Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση 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 31η Δεκεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης 

τους, με τους ίδιους όρους. 

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 

1ης.10.2021 έως 31.12.2021 στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.  

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο  

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

 

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί 

και αυτών που θα τοποθετηθούν έως τις 31.12.2021, κατ’ εφαρμογήν 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), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021. 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). Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των 

ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση 
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τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας, κατ’ εφαρμογήν 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, ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

 

Η ισχύς 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), κατά το μέρος που αφορά σε 

μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από 

τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή 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), ως προς τις 

προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ως προς τη δωρεάν διάθεση 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 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Μετατροπή 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), ως προς τη μετατροπή 

χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται 

από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Διάθεση χώρων και προσωπικού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 

 

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 την αναγκαστική 

διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από 

τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
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2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), ως προς τη διάθεση 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 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό  

Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 

για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση 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), ως προς τη δυνατότητα 

επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 

για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη 

της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

Χρήση 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), ως προς τη 

διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης 

ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η  

Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών 

 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς τη διάθεση, 

οικειοθελή προσφορά και επίταξη αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Σύναψη 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), ως προς τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

2. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020, ως προς την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και παρόχων του, κατά την περίοδο της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021. 
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3. 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), ως προς τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται από 

τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

4. 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), ως προς 

την διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για 

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

5. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, ως προς τη διενέργεια προμηθειών 

ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από 

τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

6. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, ως προς τις έκτακτες προμήθειες 

ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), παρατείνεται από τη λήξη 

της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

7. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), ως προς τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή 

υπηρεσιών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

8. Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως προς τη σύναψη συμβάσεων για τις 

δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο  

Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και 

Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας 

 

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), ως προς τη διάθεση 

ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης 

Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και την έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων 

αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Διαδικασία 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), ως προς τη διαδικασία αποδοχής 

δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής 

προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

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), ως προς τη διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού 
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εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται 

από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

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), ως προς τη διαδικασία 

αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του 

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό έκτο  

Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), ως προς τη διενέργεια ελέγχων φορείας 

του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται από τη λήξη της έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2021.  

2. α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) τροποποιείται ως προς τον χρόνο 

υποβολής των υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης 

(τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19 και διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό 

έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19 εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν 

από την ημερομηνία κατάταξής τους.» 

β) Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), ως προς την 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 ασθένειας τους, 

παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

2. 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), ως προς τη 

δυνατότητα 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 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

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 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
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2. Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη 

θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

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 έως την 

31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης - Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021  

 

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) προστίθεται δεύτερο εδάφιο 

αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και από άλλες διοικητικές 

δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. 

ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. 

στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα 

έγγραφα: α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γ) 

διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και ε) άλλου εγγράφου 

ταυτοποίησης και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 3 προκύπτουν από τα 

ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού, χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης 

παρουσίας των ενδιαφερόμενων, καθώς και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 

(Α΄ 143), εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.»  

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και 

η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να 

καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος 

απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης 

Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.) και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων 

προσώπων για τα οποία χορηγείται προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα 

Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η διαδικασία 

που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
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του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαφίου 

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δύναται να καθορίζεται η διοικητική δομή 

άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 4270/2014 για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., η διαδικασία που 

ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη, ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.»  

 

Άρθρο τριακοστό  

Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης - Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου της από 

30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) 

τροποποιείται, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού 

COVID-19 και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και φέρει 

μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία 

ελέγχεται η εγκυρότητά του. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται αυθεντικοποίηση 

του φυσικού προσώπου-χρήστη με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Το ανωτέρω Πιστοποιητικό μπορεί να 

χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα 

Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), τα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, καθώς και άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 

2. Στην παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021, προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και 

η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:  

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα 

τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την 

ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασύνδεσή της 

με πρόσθετα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα και καθορίζονται το 

ειδικότερο περιεχόμενο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, τυχόν συμπληρωματικά 

μη προσωπικά στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτό, οι περιπτώσεις και η 

διαδικασία χορήγησης του Πιστοποιητικού από τα Κ.Ε.Π., καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική 

ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύνανται να 

γίνονται αποδεκτά, ως ειδικότερα πιστοποιητικά, για την εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1, 
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οι βεβαιώσεις της παρ. 6, καθώς και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εμβολιασμού, υποβολής σε 

διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, που έχουν εκδοθεί από άλλα 

κράτη, υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην απόφαση. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας 

του Πολίτη, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων για τα οποία χορηγείται 

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και 

τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, τα Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) και τα Καταστήματα Κράτησης, η 

διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού δύναται να 

καθορίζονται άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της 

περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014  από τις οποίες δύναται να χορηγείται το 

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, η 

διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3.»   

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών 

 

1. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια 

αγαθά, εντάσσονται Δήμοι μέσω των Δημοτικών Ιατρείων τους και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι 

οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας μετά από δημόσια 

πρόσκληση. 

2. Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 της παρ. 2 είναι η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό τον 

συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, ρυθμίζονται 

ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως ως προς τον τρόπο υποβολής 

ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από πλευράς των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό περιεχόμενο συνεργασίας 

τους, τη δυνατότητα κάλυψης μέρους του λειτουργικού κόστους συμμετοχής τους σε 

περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση, τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων προς αυτούς και 
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τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο 

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19. 

                                                              

Άρθρο τριακοστό δεύτερο  

Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19 

 

Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις εντός της 

ελληνικής επικράτειας ή εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης ή επιστροφής 

δεν υπόκεινται σε εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων απομάκρυνσης κατά τη συμμετοχή τους 

στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και 

συγκεκριμένα κατά την απόδοση του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Π.Α.Μ.Κ.Α.), τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 

COVID-19, τη διενέργεια του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαδικασία 

έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης εμβολιασμού και του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19. 

Ομοίως, η προσκόμιση στοιχείων προσώπων για την απόδοση Προσωρινού Αριθμού 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) περιορίζεται αποκλειστικά στους σκοπούς του 

προγραμματισμού της διενέργειας του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά 

του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης και Ψηφιακού Πιστοποιητικού 

εμβολιασμού, της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 

κορωνοϊό COVID-19 (self-test), απαγορευόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης ή αξιοποίησής 

τους. 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 

Η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 ( Α΄ 248), ως προς την Εθνική Εκστρατεία 

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η  

Δεκεμβρίου 2021. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄   

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19  

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο  

Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων - Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 

Στο άρθρο ενενηκοστό τρίτο του ν. 4812/2021 (Α΄110), τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της 

παρ. 1 και η παρ. 2 ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της παράτασης των συμβάσεων 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού και υπηρεσιών καθαριότητας, 
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απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 

άρθρο ενενηκοστό τρίτο διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο ενενηκοστό τρίτο 

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος για τις ανάγκες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των 

κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας 

υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 

ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των συναφών υπηρεσιών και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. 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. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 

εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη 

τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.» 

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 

Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  

  

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α΄259), ως προς την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με 

την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
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Άρθρο τριακοστό έκτο 

Παράταση ισχύος ρύθμισης των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού 

 

Η ισχύς του άρθρου δέκατου ένατου 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 τις προϋποθέσεις 

διάθεσης προϊόντων δειγματισμού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

                                                                  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

                                                                  ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 

Έναρξη ισχύος  

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.  

 

                                                                                                                 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης 

 
 

            

 

 

           ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος  

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Ν. Κεραμέως  

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

 

 

ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

Α. Πλεύρης  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

                  Μ. Βορίδης 
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

 

Π. Μηταράκης 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Χρ. Στυλιανίδης 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης  

  

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης   

 

 

 

 

 

 

  

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Θ. Σκυλακάκης 

 

 

 

               ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

Μ. Βαρβιτσιώτης 

 

 

 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Α. Γκάγκα  

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

Στ. Πέτσας  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Επισπεύδον Υπουργείο 

Υπουργείο Υγείας  

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού, τηλ. 2132161352, minister@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 

x 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 x 

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 x 

  

                                                 
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. 

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης 

και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI 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 και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

 

Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρο πρώτο: Με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170) κυρώθηκε η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ 

του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” (ΙΣΝ) και του Ελληνικού 

Δημοσίου (Ε.Δ.) για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της 

Υγείας. Με το ν. 4618/2019 (A’ 89) κυρώθηκε η επιμέρους σύμβαση για το «Έργο VI» 

της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου. Το 

«Έργο VI» αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού στα 

Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, καθώς και στη 

δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων (Κύκλοτρον) στα Νοσοκομεία 

Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Θεσσαλονίκης (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου). 

Με τον ν. 4667/2020 (Α’ Α΄) κυρώθηκε η από 3.2.2020 τροποποιητική Σύμβαση της 

από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VI. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό 

Δημόσιο υπέβαλε μεταγενέστερο της αρχικής κύρωσης αίτημα, σύμφωνα με το 

οποίο οι ανάγκες του στον συγκεκριμένο τομέα υγείας εξυπηρετούνταν πληρέστερα 

με την προμήθεια μόνο του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ΡΕΤ/CT. Συνεπώς, 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί αρτιότερα η υλοποίηση της δωρεάς, προτάθηκε ως 

νέο αίτημα η εξαίρεση της δημιουργίας μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων 

(Κύκλοτρον) στα Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Θεσσαλονίκης, 

όπως προβλεπόταν στην Επιμέρους Σύμβαση-Έργο VI. 

Με την υπ΄ αρ. 1256/31.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, αποφασίστηκε, 

για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης – εκτέλεσης του έργου, ο προμηθευτής να 

αναλάβει την ολοκλήρωση των μελετών, την κατασκευή/ολοκλήρωση των 

επιμέρους χώρων και την εγκατάσταση των μηχανημάτων. Παράλληλα, η «Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε.» ορίστηκε ως υπεύθυνη για τον συντονισμό του τεχνικού 

προγράμματος εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου, σε συνεργασία με 

το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον ανάδοχο προμηθευτή, να βοηθά στην επίλυση 

διαδικαστικών και αδειοδοτικών θεμάτων.     

                                                 
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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Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VΙ υπολογίζεται στο ποσό των επτά 

εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €). Σύμφωνα με το 

επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου, η δωρεά αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2022. Επιπλέον, το Ε.Δ. δεσμεύεται να αναλάβει 

τη συντήρηση του ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά 

την εγκατάστασή του. Όσον αφορά στη βασική εκπαίδευση, προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί σε ένα (1) μήνα από την ολοκλήρωση της κατασκευής, ενώ το Ελληνικό 

Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει έγκαιρα, το απαραίτητο προσωπικό για τη 

λειτουργία του εξοπλισμού.    

 

Άρθρο δεύτερο: Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται η δυνατότητα παράτασης της 

διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 

του προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο τρίτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021: 

1. οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) που έχουν τοποθετηθεί και θα τοποθετηθούν έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2021 κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), καθώς και 

2. οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 

διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. 

 

Άρθρο τέταρτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών 

εστίασης και σίτισης. 

 

Άρθρο πέμπτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την 31η  

Δεκεμβρίου 2021 η ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων 

σε ιδιωτικούς παρόχους. 

 

Άρθρο έκτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021 η ισχύς της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.  
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Άρθρο έβδομο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η  

Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς της ρύθμισης για την πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού 

και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.  

 

Άρθρο όγδοο : Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021 η ισχύς της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών 

Λοιμώξεων του Ε.Σ.Υ.  

 

Άρθρο ένατο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021 η ισχύς των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-

19. 

 

Άρθρο δέκατο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021 η ισχύς 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».  

 

Άρθρο ενδέκατο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες 

ιατρού [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 δωδέκατο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς 

ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό.  

 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19.  

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η  

Δεκεμβρίου 2021 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 και καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των 
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ιατρών αυτών  για το χρονικό διάστημα από 1.10.2021 έως 31.12.2021 σε ποσό δύο 

χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των 

ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα τοποθετηθούν εφεξής έως και τις 

31.12.2021, 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). 

Επίσης, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 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. 

  

Άρθρο δέκατο έκτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς 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), κατά το μέρος που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού 

και λοιπού βοηθητικού προσωπικού. 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς των προϋποθέσεων για την εισαγωγή μετουσιωμένης 

αιθυλικής αλκοόλης και η δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την 

παρασκευή αντισηπτικών.  

 

Άρθρο δέκατο όγδοο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο δέκατο ένατο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη 

αναγκών δημόσιας υγείας και επίσης παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 η 

διάθεση επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων 
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υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, 

βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο.  

 

Άρθρο εικοστό: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 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.  

 

Άρθρο εικοστό πρώτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η δυνατότητα διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης 

πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό 

COVID-19. 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η δυνατότητα διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης 

αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών.  

 

Άρθρο εικοστό τρίτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021: 

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), ως προς τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων 

και μέσων προστασίας,  

2. η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020, ως προς την ισχύ συμβάσεων μεταξύ 

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και παρόχων του, 

κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  

3. 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), 

ως προς τα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 

(Ε.ΚΕ.Α.),  

4. 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), 

ως προς τη διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές 

Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,  

5. η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), 
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ως προς τη διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση 

του κορωνοϊού COVID-19,  

6. η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), 

ως προς τις έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β.,  

7. η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την 

παροχή υπηρεσιών. 

  

Άρθρο εικοστό τέταρτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

(Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και η έκτακτη ανάπτυξη 

κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. 

 

 Άρθρο εικοστό πέμπτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η διαδικασία αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού 

εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης 

φύσεως, χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού 

εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και η 

δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο εικοστό έκτο: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για 

επιδημιολογικούς λόγους. Επίσης τροποποιείται ο χρόνος υποβολής των υπόχρεων 

για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του 

κορωνοϊού COVID-19, ο οποίος χρόνος ορίζεται το διάστημα εντός εβδομήντα δύο 

(72) ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξής τους. Τέλος, παρατείνεται η ισχύς 

αυτής της πρόβλεψης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο: Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 

η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο:  Απλοποιείται η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας και 

συγκεκριμένα η διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό 

σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, η οποία παρατείνεται έως την 

31η Δεκεμβρίου 2021, η θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και η επανέκδοση συνταγών στο σύστημα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος 
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Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, οι οποίες παρατείνονται αντιστοίχως έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

 

Άρθρο εικοστό ένατο: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να συμπεριληφθούν, πλην των Κ.Ε.Π., και άλλες 

διοικητικές δομές στις αρμόδιες για τη χορήγηση Προσωρινού Α.Μ.Κ.Α σε ειδικές 

κατηγορίες δικαιούχων.  

 

Άρθρο τριακοστό: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να συμπεριληφθούν, πλην των Κ.Ε.Π., και άλλες 

διοικητικές δομές στις αρμόδιες για τη χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-

19. Εξάλλου, σε συμπλήρωση των ανωτέρω τροποποιήσεων, αναδιαμορφώνονται 

οι αντίστοιχες εξουσιοδοτικές διατάξεις προκειμένου, με κοινή  απόφαση των 

αρμόδιων υπουργών, να προσδιορίζονται οι ως άνω κατηγορίες δικαιούχων, να 

καθορίζεται η τηρητέα σε κάθε δομή διαδικασία χορήγησης και να προστίθενται, 

εφόσον κριθεί αναγκαίο, και λοιπές δομές πλην των ρητά αναφερόμενων στις 

σχετικές διατάξεις.  

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα 

συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID 19 

σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας. 

Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής δημοτικών ιατρείων στην ως άνω 

διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι που θα απευθυνθούν στους εν λόγω φορείς για τον 

εμβολιασμό τους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση σε 

δημόσια αγαθά (ενδεικτικά αναφέρονται άστεγοι, παράτυπα διαμένοντες ή 

απασχολούμενοι μετανάστες) οι οποίοι δεν προσεγγίζουν με την ίδια ευκολία το 

εθνικό σύστημα υγείας. 

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προστατεύονται οι 

αλλοδαποί και ανιθαγενείς κατά τη  διαδικασία του εμβολιασμού, και δη σε κάθε 

στάδιο αυτής, από την ενδεχόμενη εκτέλεση μέτρων που συνδέονται με  την 

παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια καθώς και την εργασιακή τους κατάσταση. 

Και τούτο, διότι η προστασία της δημόσιας υγείας τόσο των εμβολιαζόμενων όσο 

και της κοινωνίας υποδοχής αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας που απορρέει 

μεταξύ άλλων και από την απόλυτη προστασία της ζωής όπως κατοχυρώνεται 

συνταγματικώς. 
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Άρθρο τριακοστό τρίτο: παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 

το Πρόγραμμα για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού δεδομένου ότι δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι στόχοι της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. 

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο: η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της 

κάλυψης των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών που εξακολουθούν να υφίστανται, 

λόγω της πανδημίας, για την καθαριότητα, απολύμανση και φύλαξη των κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2021. Ειδικότερα, για την κάλυψη των αναγκών αυτών κατά το εν λόγω 

χρονικό διάστημα προβλέπεται η εκ νέου παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και υπηρεσιών στα ανωτέρω 

αντικείμενα, οι οποίες είχαν παραταθεί έως τις 30.9.2021 δυνάμει του άρθρου 

ενενηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α΄110). 

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο: αντιμετωπίζει το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών 

καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας 

(Π.Ε.Λ.). 

 

Άρθρο τριακοστό έκτο: με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνονται έως και τις 31 

Δεκεμβρίου 2021 οι προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού. 

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο: προβλέπεται η έναρξη ισχύος των προτεινόμενων 

διατάξεων. 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  

Άρθρο πρώτο: Η προτεινόμενη διάταξη για την κύρωση της τροποποίησης – 

αντικατάστασης της αρχικής σύμβασης δωρεάς κρίνεται αναγκαία, για την καλύτερη 

ολοκλήρωση – υλοποίηση της δωρεάς / του έργου. 

 

Άρθρο δεύτερο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 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. 

  

Άρθρο τρίτο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά έκτακτες ανάγκες που 
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τυχόν θα εξακολουθήσουν να υφίστανται από  τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19.  

 

Άρθρο τέταρτο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο ΕΟΔΥ 

να είναι σε θέση λειτουργικά να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά 

έκτακτες ανάγκες που τυχόν θα εξακολουθήσουν να υφίστανται από τη διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο πέμπτο: 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, 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 έκτο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να 

είναι σε θέση από άποψη προσωπικού να αντιμετωπίσει έγκαιρα και 

αποτελεσματικά τις έκτακτες ανάγκες και υποχρεώσεις που υφίστανται και 

αιφνιδιαστικά ανακύπτουν από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο έβδομο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. 

να είναι σε θέση από άποψη προσωπικού να αντιμετωπίσει έγκαιρα και 

αποτελεσματικά τις έκτακτες ανάγκες και υποχρεώσεις που υφίστανται και 

αιφνιδιαστικά ανακύπτουν από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο όγδοο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου το Ε.Σ.Υ. 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 COVID-19.  

 

Άρθρο ένατο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται ιδιαιτέρως αναγκαία για την 

ασφαλή καταγραφή και παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδημίας στη χώρα μας.  

 

Άρθρο δέκατο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται ιδιαιτέρως 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. 
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Άρθρο ενδέκατο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται ιδιαιτέρως 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 δωδέκατο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται ιδιαιτέρως 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 δέκατο τρίτο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται ιδιαιτέρως αναγκαία για την 

εξασφάλιση της παροχής των αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών προς ασθενείς 

πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19, είτε κατ’ οίκον είτε εξ αποστάσεως, έτσι ώστε 

να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι μετακινήσεις τους, επί τω τέλει της αποτροπής 

περαιτέρω διασποράς του ιού και της προστασίας της δημόσιας υγείας. 

  

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την, κατά το 

δυνατόν, εξυπηρέτηση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού τοπικά, χωρίς την 

πραγματοποίηση μεγάλων μετακινήσεων ή συνωστισμού αυτών, επί τω τέλει του 

περιορισμού περαιτέρω διασποράς του ιού και της προστασίας της δημόσιας 

υγείας. 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί το αναγκαίο ιατρικό επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι έκτακτες ανάγκες και υποχρεώσεις 

που υφίστανται και αιφνιδιαστικά ανακύπτουν από τη διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

Άρθρο δέκατο έκτο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τη συνεχή, 

απρόσκοπτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση από το ιατρικό, νοσηλευτικό και 

λοιπό βοηθητικό προσωπικό των αναγκών που ανακύπτουν από τη διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19 

 

 

437



 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο: 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 δέκατο όγδοο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε κλίνες για την νοσηλεία ασθενών COVID-

19, στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 

 

Άρθρο δέκατο ένατο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου σε χώρους 

απαραίτητους για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας COVID-19. 

 

Άρθρο εικοστό: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου ειδικού 

νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την 

καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την 

εξασφάλιση της έγκαιρης μεταφοράς 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 τη περίθαλψη και 

νοσηλεία τους. 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την 

εξασφάλιση της έγκαιρης μεταφοράς ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19 

ιδίως από νησιωτικές ή απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες με άλλο μεταφορικό μέσο 

περιοχές σε αστικά κέντρα με νοσοκομεία κατάλληλα εξοπλισμένα για τη 

περίθαλψη και νοσηλεία τους. 

 

Άρθρο εικοστό τρίτο: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην άμεση σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη των άμεσων, εκ της επιτακτικής ανάγκης 

αντιμετώπισης τη πανδημίας COVID-19: 

- αναγκών σε υγειονομικό υλικό, φάρμακα και μέσα προστασίας,  

- αναγκών σε προμήθειες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), 

- αναγκών σε προμήθειες των Υγειονομικών Περιφερειών,  

- αναγκών σε ιατροτεχνολογικά τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-

19, 
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- αναγκών σε έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών του Ε.Κ.Α.Β. 

 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην τάχιστη δυνατή 

ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ και στο ειδικό εξοπλισμό των αντίστοιχων 

Μονάδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδημιολογική κρίση και να 

διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία. 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο: 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 εικοστό έκτο: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί, στο πλαίσιο της ανάγκης 

διαχείρισης της πανδημίας, στην εξασφάλιση της δυνατότητας ανίχνευσης και  

ελέγχου πιθανών κρουσμάτων στον πληθυσμό και του ελέγχου τυχόν εισχώρησης 

του COVID-19στις Ένοπλες Δυνάμεις από τους υπόχρεους προς κατάταξη. 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία καθώς το 

Κράτος μεριμνά για την προστασία της ατομικής και της συλλογικής υγείας των 

πολιτών και ιδίως των ευάλωτων κοινωνών ομάδων, ενώ επιδεικνύει ιδιαίτερη 

μέριμνα για τους άπορους και τους χρονίως πάσχοντες ασθενείς  με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα ένταξης των σε 

συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες 

αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων.  

 

Άρθρο εικοστό όγδοο: Η απλοποίηση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών υγείας 

μέσω της χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών κρίνεται αναγκαία λόγω 

της διατήρησης σε ισχύ περιοριστικών μέτρων ενόψει της συνεχιζόμενης 

υγειονομικής κρίσης. 

 

Άρθρο εικοστό ένατο: H προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 

παρασχεθεί η απαραίτητη ευελιξία κατά τη διαδικασία χορήγησης Προσωρινού 

Α.Μ.Κ.Α. σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων που ανήκουν, κυρίως, σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες και δεν είναι, κατά κανόνα, σε θέση να προσέρχονται 

αυτοπροσώπως στα Κ.Ε.Π., προκειμένου να τους χορηγηθεί το αιτούμενο στοιχείο ή 

έγγραφο, ενώ ταυτόχρονα δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες ή 

τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να αιτηθούν οι ίδιοι ηλεκτρονικά την έκδοσή 

του.  
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Άρθρο τριακοστό: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 

παρασχεθεί η απαραίτητη ευελιξία κατά τη διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού COVID-19, καθώς είναι δεδομένη η ανάγκη αποσυμφόρησης των 

Κ.Ε.Π., τα οποία μέχρι σήμερα αποτελούν τις μοναδικές φυσικές διοικητικές δομές 

χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η 

καθ’ ύλην αρμοδιότητα διεκπεραίωσης, ανά περίπτωση, των σχετικών διαδικασιών 

σε έναν συγκεκριμένο κύκλο  διοικητικών δομών, οι οποίες εξυπηρετούν διάφορες 

κοινωνικές ομάδες και καλύπτουν διάφορους τομείς της δημόσιας δράσης 

(κοινωνικές υπηρεσίες, Κέντρα Κοινότητας και Κέντρα Ένταξης Μεταναστών  των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού). Παράλληλα για την έκδοση 

ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού πέρα από τις ως άνω υπηρεσίες δίδεται η 

αρμοδιότητα και στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στα Καταστήματα 

Κράτησης και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ). 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο: η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, δεδομένης 

της χαμηλής προσέλευσης πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με 

περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσια αγαθά (όπως άστεγοι και παράτυποι 

μετανάστες) στα εμβολιαστικά κέντρα, σε αντίθεση με την προτίμησή τους στα 

ιατρεία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των Δήμων. Παράλληλα η εμπλοκή 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών στην εμβολιαστική 

διαδικασία προκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλή πρακτική και 

ιδιαίτερα αποτελεσματική στην προσέλκυση ευάλωτου πληθυσμού. Ταυτόχρονα η 

συμμετοχή του εν λόγω πληθυσμού στην εμβολιαστική διαδικασία κρίνεται εξόχως 

απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας. 

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο: η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών,  

που διαμένουν στη χώρα χωρίς να πληρούν τις νόμιμες διατυπώσεις παραμονής ή 

διατυπώσεις που συνδέονται με την εργασιακή τους κατάσταση, στη διαδικασία του 

εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID 19 δεδομένου ότι η προστασία της 

δημόσιας υγείας αποτελεί υπέρτατο αγαθό και υποχρέωση του Κράτους που 

απορρέει από τη συνταγματικής περιωπής απόλυτη προστασία της ζωής.  

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο: κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των στόχων του 

προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. 

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο: Η παράταση των συμβάσεων προσωπικού έως τη 

σύναψη των νέων συμβάσεων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 
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ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των συναφών υπηρεσιών και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, καθώς και η παράταση των συμβάσεων 

υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης επίσης έως την 31η .12.2021, 

είναι αναγκαίες προκειμένου να υπάρξει επαρκής κάλυψη των σχετικών αναγκών 

κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμούν οι ανωτέρω διαδικασίες, ενώ 

εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο: Κρίνεται αναγκαία για την επαρκή φύλαξη και 

καθαριότητα των εγκαταστάσεων της Π.Ε.Λ., που σχετίζεται με τις δυσκολίες που 

έχουν προκαλέσει οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

Άρθρο τριακοστό έκτο: Ενόψει της συνεχιζόμενης πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 

και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τήρησης των μέτρων υγιεινής για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, κρίνεται αναγκαία η παράταση ισχύος της 

ρύθμισης που αφορά στις προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού. 

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο: καθορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρο 1: Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Θεσσαλονίκης 

 

Άρθρο 2: Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διαφόρων 

ειδικοτήτων που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.  

 

Άρθρο 3: Τους ιατρούς του ΕΟΔΥ, τους επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων 

και το διοικητικό προσωπικό του ΕΟΔΥ. 
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Άρθρο 4: Τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ., οι 

οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και καλύπτουν ανάγκες 

εστίασης και σίτισης.  

 

Άρθρο 5: Ε.Ο.Δ.Υ. 

  

 

Άρθρο 6: Προσωπικό Ε.Ο.Δ.Υ.  

 

Άρθρο 7: Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. 

 

Άρθρο 8: Ιατρικό προσωπικό Ε.Ο.Δ.Υ.,  Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων του Ε.Σ.Υ  

 

Άρθρο 9: Όλο τον πληθυσμό 

 

Άρθρο 10: Νοσηλευτές, όλον τον πληθυσμό 

 

Άρθρο 11: Όλο τον πληθυσμό  

 

Άρθρο 12: Όλο τον πληθυσμό  

 

Άρθρο 13: Τους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους ιατρούς της Π.Φ.Υ, όλο τον πληθυσμό 

  

Άρθρο 14: Τους οικογενειακούς ιατρούς, όλον τον πληθυσμό 

 

Άρθρο 15: Τους ιατρούς 

 

Άρθρο 16: Όλο τον πληθυσμό  

 

Άρθρο 17: Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 18: Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 19: Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 20: Όλο τον πληθυσμό  
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Άρθρο 21: Όλο τον πληθυσμό 

 

Άρθρο 22: Ε.Σ.Υ., Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Ε.Κ.Α.Β.. 

 

Άρθρο 24: Ε.Σ.Υ., όλο τον πληθυσμό 

 

 Άρθρο 25 Ε.Σ.Υ., Ε.Ο.Δ.Υ. 

 

Άρθρο 26: Όλο τον πληθυσμό 

 

Άρθρο 27: Ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

 

Άρθρο 28:  Όλο τον πληθυσμό 

 

Άρθρο 29: τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα 

Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α’ βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα Προαναχωρησιακά 

Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), τα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, καθώς και άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 

την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 

 

Άρθρο 30: τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα 

Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α’ βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα Προαναχωρησιακά 

Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), τα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, καθώς και άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 

την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 

 

Άρθρο 31: Όλο τον πληθυσμό και τους υπαλλήλους – στελέχη των διοικητικών 

δομών που θα διενεργήσουν τις σχετικές διαδικασίες. 
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Άρθρο 32: Πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς και στελέχη των διοικητικών 

δομών που θα διενεργήσουν τις σχετικές διαδικασίες. 

 

Άρθρο 33: Όλο τον πληθυσμό 

 

Άρθρο 34: Tους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, καθώς και τους φορείς παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την 

καθαριότητα, φύλαξη και απολύμανση των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Επιπλέον, αφορά στο προσωπικό που απασχολείται στους χώρους 

του Υπουργείου και τους επισκέπτες  των χώρων αυτών. 

 

Άρθρο 35: Το προσωπικό και το κοινωνικό σύνολο που απολαμβάνει τις υπηρεσίες 

του ν.π.δ.δ. Π.Ε.Λ. 

 

Άρθρο 36: Τις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με τη 

διάθεση προϊόντων δειγματισμού. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

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

  

- ν. 4682/2020 (Α’ 76) 

- π.δ. 164/2004 (Α’ 134) 

- ν. 4683/2020 (Α’ 83) 

- ν. 4684/2020 (Α’ 86) 

- ν. 4737/2020 (Α’ 204) 
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- ν. 4790/2021 (Α’ 48) 

- ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

- ν. 4690/2020 (Α’ 104), 

- ν. 4486/2017 (Α’ 115), 

- ν. 4745/2020 (Α’ 214), 

- ν. 4693/2020 (Α’ 116), 

- ν. 4722/2020 (Α’ 177), 

- ν. 4753/2020 (Α’ 27), 

- ν. 4761/2020 (Α’ 248), 

- ν. 4790/2021 (Α’ 48), 

- ν. 4753/2020 (Α’ 227), 

- ν.  4782/2021 (Α’ 36), 

- ν. 4806/2021 (Α’ 95), 

- ν. 4720/2014 (Α’ 143), 

- ν. 4812/2021 (Α’ 110), 

- ν. 4618/2019 (Α’ 89) 

 

 

 

 

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

 

Πρόκειται για τροποποιήσεις και παρατάσεις ισχύος 

υφιστάμενων  διατάξεων  νόμων, οι οποίες είναι 

δυνατές μόνο με διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος. 

 

 

 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 

Απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού νόμου 
δεδομένου ότι πρόκειται για τροποποίηση ή παράταση 
ισχύος διάταξης νόμου. 

 

 

 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εκτιμάται ως 

προσφορότερο μέσο για την επίτευξη του 
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ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

επιδιωκόμενου σκοπού, τηρουμένων των αρχών της 

αποδοτικότητας, αναλογικότητας και χρηστής 

διοίκησης. Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθούν με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων 

και υλικών πόρων. Εξάλλου οι νομοθετικές ρυθμίσεις 

είναι αναγκαίες σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται οι 

απαραίτητοι ανθρώπινοι πόροι. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 
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iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

Στόχοι 1, 2, 3, 7, 16 
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

• Ενίσχυση του εξοπλισμού των νοσοκομείων 
Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και 
Θεσσαλονίκης  

• Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
επιπτώσεων από την διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19. 

• Έγκαιρη ανίχνευση φορέων κορωνοϊού 
COVID-19, κατόπιν ελέγχου των υπόχρεων για 
κατάταξη, ώστε να αποτραπεί και να 
περιοριστεί η εξάπλωσή του μεταξύ των 
νεοσύλλεκτων και υπόχρεων προς κατάταξη 

• Ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Υγείας με προσωπικό 

• Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(Ε.Σ.Υ.) συνεπεία των αυξημένων αναγκών 
που έχουν προκύψει από την έξαρση 
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 

• Άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για 
την καθαριότητα, φύλαξη και απολύμανση 
των κτιρίων του 

• Παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ιδίως στις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και στο 
σύνολο του πληθυσμού 

• Προστασία της υγείας πολιτών τρίτων 
χωρών και ανιθαγενών  

• Άμεση προώθηση των στόχων της Εθνικής 
Εκστρατείας Εμβολιασμού 

  

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

 

 

 Ενίσχυση παροχών υγείας με ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα 
ατομικής προστασίας για τις ανάγκες 
του κορωνοϊού COVID-19 
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 Ενίσχυση της διαδικασίας 
ιχνηλάτησης και της πληρότητας των 
αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης 
δοκιμασιών ταχέων ελέγχων (rapid 
test) 

 Εφαρμογή ευέλικτων διαδικασιών 
στην έκδοση γνωματεύσεων, 
μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων 
συνταγών, καθώς και τη χορήγηση 
φαρμάκων σε ασθενείς νοσούντες 
από τον κορωνοϊό COVID-19 

 Δυνατότητα χρήσης ιδιωτών 
θεραπευτηρίων και κλινικών από το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 

 Επίτευξη των στόχων της Εθνικής  
Εκστρατείας Εμβολιασμού 

 Αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού 
του πληθυσμού 
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:  

 

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:  

                                                 
7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

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         

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης         

450

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/


 

 

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) 

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 Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

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: 

 

 

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 (που δηλώθηκαν) ανά 
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας  

       

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

       

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

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

       

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) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος        

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

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 Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

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 
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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        

 

 

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 χώρα προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας 
              

 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) 

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)         

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

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 
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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 Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

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  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

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 

       

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) 

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  
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Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια και 
αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων        

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

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 Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     Χ      ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

Ως προς το άρθρο τριακοστό δεύτερο: 
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Πληροφοριακά συστήματα της ΗΔΙΚΑ (απόδοση 
ΠΑΜΚΑ) και της ΕΔΥΤΕ για την έκδοση Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού. 

  

Συγκεκριμένα προϋποθέτουν τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και τη δημιουργία πληροφοριακού 
συστήματος ειδικά σχεδιασμένου για την εφαρμογή 
τους από φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (ΕΔΥΤΕ, ΗΔΙΚΑ). 

 

 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     

  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

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: 

 

Δεν είναι απαραίτητη αναφορικά με την εφαρμογή 
του άρθρου τριακοστού δευτέρου γιατί γίνεται χρήση 
του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος με 
μικρές τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατή η 
εισαγωγή νέων χρηστών. 
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

Άρθρο πρώτο: Προβλέπεται η κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και 

αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς 

για το Έργο VI 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 και των παραρτημάτων της, 

έπειτα από την αποδοχή του αιτήματος του Ελληνικού 

Δημοσίου προς το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος για 

την τροποποίηση του αντικειμένου της συγκεκριμένης δωρεάς 

– επιμέρους σύμβασης – έργου VI για τη συντήρηση του ειδικού 

Ιατρικού Εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά την 

εγκατάστασή του σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της 

Επικράτειας. 

 

 

Άρθρο δεύτερο Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται η δυνατότητα παράτασης 
της διάρκειας των συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διαφόρων ειδικοτήτων που 
υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας έως 
31.12.2021, έτσι 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. 

 

Άρθρο τρίτο Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την 
31.12.2021: οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των 
ιατρών του ΕΟΔΥ που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που 
τοποθετούνται εφεξής κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού 
έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), καθώς και οι συμβάσεις έργου και 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού του ΕΟΔΥ, 
προκειμένου ο ΕΟΔΥ να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έγκαιρα 
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και αποτελεσματικά έκτακτες ανάγκες που τυχόν θα 
εξακολουθήσουν να υφίστανται από την εμφάνιση και διάδοση 
του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο τέταρτο Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 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.  

 

 

Άρθρο πέμπτο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση 
δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά 
έκτακτες ανάγκες που υφίστανται από την εμφάνιση και 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αμεσότερη εξέταση όλων των λαμβανόμενων δειγμάτων και η 
άμεση διαμόρφωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. 

 

 

Άρθρο έκτο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η ισχύς της ρύθμισης για την υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. [άρθρο 11 του ν. 4790/2021 
(Α’ 48)], προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να 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. 

 

Άρθρο έβδομο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η ισχύς της ρύθμισης για την πρόσληψη ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. 
[παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 
204], προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να 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. 

 

Άρθρο όγδοο 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 31.12.2021 

η ισχύς της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. σε 

Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων του Ε.Σ.Υ [άρθρο 66 του 

ν. 4764/2020 (Α’ 256)], προκειμένου το ΕΣΥ 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 

πανδημίας COVID-19. 
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Άρθρο ένατο 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η ισχύς των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων 
μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης 
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 
COVID-19 [άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204)], 
με στόχο την ασφαλή καταγραφή και παρακολούθηση της 
εξέλιξης της πανδημίας στη χώρα μας 

 

 

Άρθρο δέκατο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η ισχύς 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» [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)] 

Στόχος της ρύθμισης είναι η 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 ενδέκατο 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η ισχύς της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων 
εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό 
COVID-19 από θεράποντες ιατρούς [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)]. 
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, όπως 
και η διαρκής ερευνητική αναζήτηση της, κατά περίπτωση και 
κατ’ ασθενή, κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. 

 

Άρθρο δωδέκατο 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η ισχύς της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε 
ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 
περιορισμό [άρθρο πεντηκοστό πρώτου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)] 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. 
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Άρθρο δέκατο 
τρίτο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η ισχύς της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 
[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)]. Με 
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η παροχή των αναγκαίων 
ιατρικών υπηρεσιών προς ασθενείς πάσχοντες από κορωνοϊό 
COVID-19, είτε κατ’ οίκον είτε εξ αποστάσεως, έτσι ώστε να 
περιορισθούν κατά το δυνατόν οι μετακινήσεις τους, επί τω 
τέλει της αποτροπής περαιτέρω διασποράς του ιού και της 
προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 

 

Άρθρο δέκατο 
τέταρτο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 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 και καθορίζεται η 
μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 για το χρονικό 
διάστημα από 1.10.2021 έως 31.12.2021 σε ποσό δύο χιλιάδων 
(2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Στόχος της ρύθμισης είναι η 
κατά το δυνατόν, εξυπηρέτηση των ιατρικών αναγκών του 
πληθυσμού τοπικά, χωρίς την πραγματοποίηση μεγάλων 
μετακινήσεων ή συνωστισμού αυτών, επί τω τέλει του 
περιορισμού περαιτέρω διασποράς του ιού και της προστασίας 
της δημόσιας υγείας. 

 

 

Άρθρο δέκατο 
πέμπτο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα 
τοποθετηθούν εφεξής, 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). 

Επίσης, παρατείνεται έως την 31ή.12.2021 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. 

Στόχος της ρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί το αναγκαίο ιατρικό 
επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
έγκαιρα και αποτελεσματικά οι έκτακτες ανάγκες και 
υποχρεώσεις που υφίστανται και αιφνιδιαστικά ανακύπτουν 
από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 
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Άρθρο δέκατο 
έκτο 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται οι προβλέψεις 
για τη μετακίνηση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 
βοηθητικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαρκούσης της 
πανδημίας του κορωνοιού.  

 

Άρθρο δέκατο 
έβδομο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η δυνατότητα εισαγωγής μετουσιωμένης 
αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς 
σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών [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)], προκειμένου να 
καλυφθούν οι σχετικές  ανάγκες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
της πανδημίας COVID-19. 

 

Άρθρο δέκατο 
όγδοο 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η δυνατότητα μετατροπής χρήσης κλινών για την 
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 [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)], προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
σε κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών COVID-19, στο πλαίσιο της 
διαχείρισης της πανδημίας COVID-19. 

Άρθρο δέκατο 
ένατο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για 
την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας [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)], 
προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες του Ελληνικού 
Δημοσίου για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας 
COVID-19. 

Άρθρο εικοστό  Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 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 [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)] προκειμένου 
να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για 
την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

 

Άρθρο εικοστό 
πρώτο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η δυνατότητα διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς 
και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης 
ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19 [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’ 
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86)] για την εξασφάλιση της έγκαιρης μεταφοράς τους ιδίως 
από νησιωτικές ή από δυσπρόσιτες με άλλο μεταφορικό μέσο 
περιοχές σε αστικά κέντρα με νοσοκομεία κατάλληλα 
εξοπλισμένα για τη περίθαλψη και νοσηλεία τους. 

 

Άρθρο εικοστό 
δεύτερο  

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η δυνατότητα διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς 
και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών 
ασθενών [παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 
116)] για την εξασφάλιση της έγκαιρης μεταφοράς  τους ιδίως 
από νησιωτικές ή απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες με άλλο 
μεταφορικό μέσο περιοχές σε αστικά κέντρα με νοσοκομεία 
κατάλληλα εξοπλισμένα για τη περίθαλψη και νοσηλεία τους. 

 

Άρθρο εικοστό 
τρίτο : 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 

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), ως προς τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, 
φαρμάκων και μέσων προστασίας,  

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), ως προς τα ζητήματα 
δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
(Ε.ΚΕ.Α.),  

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), ως προς τη διενέργεια 
προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές 
Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,  

4. η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ως προς τη διενέργεια 
προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19,  

5. η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ως προς τις έκτακτες 
προμήθειες ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β.  

  

Η διάταξη αποσκοπεί στην άμεση σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων για την κάλυψη των άμεσων, εκ της επιτακτικής 
ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 :  

- αναγκών σε υγειονομικό υλικό, φάρμακα και μέσα 
προστασίας,  

- αναγκών σε προμήθειες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
(Ε.ΚΕ.Α.), 

- αναγκών σε προμήθειες των Υγειονομικών Περιφερειών,  
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- αναγκών σε ιατροτεχνολογικά τεστ για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19, 

- αναγκών σε έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών του Ε.Κ.Α.Β. 

 

Άρθρο εικοστό 
τέταρτο 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31η.12.2021 η διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης 
Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και η έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και 
Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας [άρθρο 
δέκατο τρίτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4722/2020 (Α’ 177)]. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί 
στην τάχιστη δυνατή ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ και στον 
ειδικό εξοπλισμό των αντίστοιχων Μονάδων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η επιδημιολογική κρίση και να διαφυλαχθεί η 
δημόσια υγεία. 

 

 

Άρθρο εικοστό 
πέμπτο 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως την 
31.12.2021: 

- η διαδικασία αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού 
εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και 
φαρμάκων πάσης φύσεως, 

- η διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια 
νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

- η διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού 
COVID-19. 

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 εικοστό 
έκτο : 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την 
31.12.2021  τα κάτωθι έκτακτα μέτρα, λόγω της ανάγκης 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19: 

- η διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για 
επιδημιολογικούς λόγους [άρθρο 73 του ν. 4761/2020 (Α’ 248)] 

- η διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) 
κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και η μεταβολή του υποχρεωτικού χρόνου 
διενέργειας τεστ PCR πριν την ημερομηνία κατάταξης στις 
Ένοπλες Δυνάμεις. 

 

Άρθρο εικοστό 
έβδομο  

Προτείνεται 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, καθώς και των απόρων και 
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ανασφάλιστων ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες 
αιμοκάθαρσης. 

Άρθρο εικοστό 
όγδοο  

Παρατείνεται η ισχύς ειδικών διατάξεων που αποσκοπούν στην 
απλοποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας εν 
μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο εικοστό 
ένατο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η επέκταση των 
διοικητικών δομών μέσω των οποίων δύναται ο 
ενδιαφερόμενος να αιτηθεί τη χορήγηση Προσωρινού ΑΜΚΑ, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις φυσικών 
προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 
δεν δύνανται για αντικειμενικούς λόγους να προσέλθουν στα 
Κ.Ε.Π. προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη σχετική διαδικασία. 

Άρθρο τριακοστό  Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται ομοίως η επέκταση 
του δικτύου των αρμόδιων για τη χορήγηση Ψηφιακού 
Πιστοποιητικού COVID-19 διοικητικών δομών ώστε να 
αντιμετωπισθούν περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική 
δυσκολία έκδοσης του πιστοποιητικού από φυσικά πρόσωπα 
που εντάσσονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Άρθρο τριακοστό 
πρώτο  

Σκοπείται η αύξηση της συμμετοχής ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού στην διαδικασία του 
εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID 19 με διασφάλιση 
συνεργασίας με τους ΟΤΑ (δημοτικά ιατρεία) και φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών.  

Άρθρο τριακοστό 
δεύτερο  

Η πρόβλεψη σκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας  και 
την προστασία ή πρόληψη μιας επιδημίας η οποία αποτελεί 
κατά το Σύνταγμα ένα ρητά προστατευόμενο συλλογικό αγαθό, 
που προβλέπεται σε περισσότερες συνταγματικές διατάξεις, 
όπως τα άρθρα 5 παρ. 2 και 5 με την ερμηνευτική δήλωση, 18 
παρ. 3 και 22 παρ. 4. Θεμελιώνεται, επίσης, στη γενική 
υποχρέωση του κράτους να «μεριμνά για την υγεία των 
πολιτών» (άρθρο 21 παρ. 3 Συντάγματος). Το συλλογικό 
δικαίωμα στην υγεία, όπως και τα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, 
αλλά ειδικά αυτό κατά μείζονα λόγο, αποτελεί αντικείμενο του 
καθήκοντος προστασίας του κράτους κατά το άρθρο 25 παρ. 1 
του  Συντάγματος.  

Άρθρο τριακοστό 
τρίτο  

Προβλέπεται η παράταση μέχρι τέλους του έτους της Εθνικής 
Εκστρατείας Εμβολιασμού για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των πολιτών στα εμβόλια.  

Άρθρο τριακοστό 
τέταρτο  

Η κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας, 
απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το χρονικό διάστημα έως τις 
31.12.2021, με την παράταση υφιστάμενων συμβάσεων 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και 
παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο τριακοστό 
πέμπτο  

Λόγω της συνεχιζόμενης ανάγκης αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοιού COVID-19, παρατείνεται η 

δυνατότητα του Δήμου Λαμιέων να προβαίνει σε ενέργειες 
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καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του νπδδ με την 

επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεσης Λαμίας» (ΠΕΛ).  

Άρθρο τριακοστό 
έκτο  

Προβλέπεται η παράταση ισχύος της ρύθμισης περί 

δειγματισμού προϊόντων για τη διασφάλιση της προστασίας 

της δημόσιας υγείας.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη. 

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη. 

 

 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση χρόνου     χ      

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
    χ      
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Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
     χ     

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

     χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

          

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

    χ      

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
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Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Όπως προβλέπεται από τις Εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 
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Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Δεν αναμένονται κίνδυνοι από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

- Άρθρο 5 παρ. 1 (ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας) και 106 παρ. 2 

(οικονομική ελευθερία) 

- Άρθρο 5 παρ. 2 (απόλυτη προστασία της ζωής) 

- Άρθρο 5 παρ. 3 (προστασία της προσωπικής ελευθερίας) 

- Άρθρο 5 παρ. 5 (προστασία της υγείας) 

- Άρθρο 9Α (προστασία προσωπικών δεδομέων) 

- Άρθρο 21 παρ. 3 (προστασία της υγείας) 

- Άρθρο 22 παρ.1 (θεσμική εγγύηση της εργασίας) 

- Άρθρο 22 παρ. 5 (κοινωνική ασφάλιση) 

- Άρθρο 103 παρ. 8 (σχέσεις ιδιωτικού δικαίου)  

 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 

      

      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 

      

      
Κανονισμός 
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Οδηγία 

 

      

 

      
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      

      
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

      Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

      

      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 

 

      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

      

      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 
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Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης 
Υφιστάμενες διατάξεις 

Άρθρο εικοστό έκτο  

Διενέργεια ελέγχων φορείας του 

κορωνοϊού COVID-19 

2. α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48) τροποποιείται ως 

προς τον χρόνο υποβολής των 

υπόχρεων για κατάταξη στις 

Ένοπλες Δυνάμεις σε μοριακό 

έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του 

κορωνοϊού COVID-19 και 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις 

Ένοπλες Δυνάμεις, υποβάλλονται 

υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο 

ανίχνευσης (τεστ PCR) του 

κορωνοϊού COVID-19 εντός 

εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από 

την ημερομηνία κατάταξής τους». 

 

Άρθρο 3 

Διενέργεια μοριακού ελέγχου 

ανίχνευσης 

 κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους 

υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες 

Δυνάμεις 

 1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις 

Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση 

των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων 

υποβάλλονται υποχρεωτικά σε 

μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) 

του κορωνοϊού COVID-19 σαράντα 

οχτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) 

ώρες πριν την ημερομηνία κατάταξής 

τους. 

 2. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται 

δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα 

κέντρα υγείας, σε καθορισμένα 

περιφερειακά ιατρεία ή στα 

στρατιωτικά νοσοκομεία, σε βάρος 

των πιστώσεων αυτών, με την επίδειξη 
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του σημειώματος κατάταξης του 

υπόχρεου και του δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου 

επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου. 

 3. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει 

μέχρι την 30ή.6.2021. 

 4. Με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά 

από γνώμη του Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 

καθορίζονται η διαδικασία που 

ακολουθείται μετά την υποβολή των 

υπόχρεων για κατάταξη σε έλεγχο 

ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. 

από άλλες διοικητικές δομές 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης- 

Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του 

άρθρου 248 του ν. 4782/2021  

 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 

4782/2021 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«3. Για τη χορήγηση του 

προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό 

πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. 

ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, 

δύναται να αιτείται τη χορήγηση 

προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με 

την προσκόμιση ενός από τα 

ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικού 

Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) 

 

 

 

 

 

 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 

248 του ν. 4782/2021, η οποία είχε ως 

εξής : 

«3. Για τη χορήγηση του προσωρινού 

Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που δεν 

διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής 

Ταυτότητας, δύναται να αιτείται τη 

χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

με την προσκόμιση ενός από τα 

ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικού 

Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) 

ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γ) 
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ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γ) 

διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή 

οριστικού τίτλου διαμονής και ε) 

άλλου εγγράφου ταυτοποίησης και 

καταχωρούνται όσα από τα 

στοιχεία της παρ. 3 προκύπτουν 

από τα ανωτέρω έγγραφα 

ταυτοποίησης. Ο προσωρινός 

Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται 

και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, 

τα Κέντρα Κοινότητας και τα 

Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των 

Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού, 

χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης 

παρουσίας των ενδιαφερόμενων, 

καθώς και από άλλες διοικητικές 

δομές φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης κατά την έννοια της 

περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143)».  

 

2. Η παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 

4782/2021 αντικαθίσταται ως εξής 

: 

 

«6. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και 

Μετανάστευσης και Ασύλου, 

δύναται να καθορίζονται οι 

ειδικότερες κατηγορίες 

διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή 

οριστικού τίτλου διαμονής και ε) 

άλλου εγγράφου ταυτοποίησης και 

καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία 

της παρ. 3 προκύπτουν από τα 

ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 

248 του ν. 4782/2021, η οποία είχε ως 

εξής : 

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης 

και Ασύλου, δύναται να καθορίζονται 

οι ειδικότερες κατηγορίες 

δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος 

απενεργοποίησης του προσωρινού 

Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε 

περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή 
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δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος 

απενεργοποίησης του προσωρινού 

Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε 

περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή 

Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που 

ακολουθείται στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και 

να ρυθμίζεται κάθε συναφής 

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή 

απόφαση των ανωτέρω, 

καθορίζονται οι ειδικότερες 

κατηγορίες δικαιούμενων 

προσώπων για τα οποία 

χορηγείται προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. 

από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα 

Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα 

Ένταξης Μεταναστών των 

Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού, η 

διαδικασία που ακολουθείται, 

καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή 

τεχνική λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου 

της παρ. 3 του παρόντος. Με κοινή 

απόφαση των ανωτέρω και του 

καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, 

δύναται να καθορίζεται η 

διοικητική δομή άλλου φορέα της 

Γενικής Κυβέρνησης κατά την 

έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 

143) για τη χορήγηση του 

προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., η 

Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που 

ακολουθείται στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και να 

ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή 

άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος». 
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διαδικασία που ακολουθείται, 

καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή 

τεχνική λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου 

της παρ. 3 του παρόντος.» 

Άρθρο τριακοστό  

Χορήγηση Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού COVID-19 από 

άλλες διοικητικές δομές φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης - 

Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του 

άρθρου πρώτου της από 

30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου 

 

1. Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου της 

από 30.05.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό 

COVID-19 εκδίδεται μέσω ειδικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 

λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή 

Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr) και φέρει μοναδικό 

αναγνωριστικό αριθμό και 

κρυπτογραφική ψηφιακή 

υπογραφή, με βάση την οποία 

ελέγχεται η εγκυρότητά του. Για την 

είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται 

αυθεντικοποίηση του φυσικού 

προσώπου-χρήστη με τη χρήση των 

κωδικών-διαπιστευτηρίων της 

Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 

του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης (taxisnet). Το 

ανωτέρω Πιστοποιητικό μπορεί να 

 

 

 

 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 

πρώτου της από 30.05.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

είχε ως εξής: 

«3. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-

19 εκδίδεται μέσω ειδικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 

λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 

της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και 

φέρει μοναδικό αναγνωριστικό 

αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή 

υπογραφή, με βάση την οποία 

ελέγχεται η εγκυρότητά του. Για την 

είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται 

αυθεντικοποίηση του φυσικού 

προσώπου-χρήστη με τη χρήση των 

κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό μπορεί να 

χορηγείται και από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)». 
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χορηγείται και από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα 

Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης 

Μεταναστών  των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ 

βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, τα 

Καταστήματα Κράτησης του 

Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, καθώς και άλλες 

διοικητικές δομές φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης κατά την 

έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 

143)». 

2. Η παρ. 7 του άρθρου πρώτου της 

από 30.05.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου 

αντικαθίσταται ως εξής :  

 

«7. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα 

τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα 

για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, την ασφάλεια της 

επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τη 

διασύνδεσή της με πρόσθετα 

πληροφοριακά συστήματα φορέων 

του δημόσιου τομέα και 

καθορίζονται το ειδικότερο 

περιεχόμενο του Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού COVID-19, τυχόν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αντικαθίσταται,  η παρ. 7 του 

άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 

οποία είχε ως εξής :  

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ρυθμίζονται τα τεχνικά και 

οργανωτικά ζητήματα για τη 

λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, την ασφάλεια της 

επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τη 

διασύνδεσή της με πρόσθετα 

πληροφοριακά συστήματα φορέων 

του δημόσιου τομέα και καθορίζονται 

το ειδικότερο περιεχόμενο του 

Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, 

τυχόν συμπληρωματικά μη 

προσωπικά στοιχεία που μπορεί να 

περιλαμβάνονται σε αυτό, οι 
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συμπληρωματικά μη προσωπικά 

στοιχεία που μπορεί να 

περιλαμβάνονται σε αυτό, οι 

περιπτώσεις και η διαδικασία 

χορήγησης του Πιστοποιητικού από 

τα Κ.Ε.Π., καθώς και κάθε 

αναγκαία, τεχνική ή άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. Με όμοια απόφαση 

δύνανται να γίνονται αποδεκτά, ως 

ειδικότερα πιστοποιητικά, για την 

εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1, 

οι βεβαιώσεις της παρ. 6, καθώς και 

βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά 

εμβολιασμού, υποβολής σε 

διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από 

τον κορωνοϊό COVID-19, που έχουν 

εκδοθεί από άλλα κράτη, υπό τους 

ειδικότερους όρους και τις 

προϋποθέσεις που περιέχονται 

στην απόφαση. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Προστασίας του Πολίτη, 

Εσωτερικών,  Μετανάστευσης και 

Ασύλου και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης,  καθορίζονται οι 

ειδικότερες κατηγορίες 

δικαιούμενων προσώπων για τα 

οποία χορηγείται Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19 από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα 

Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης 

Μεταναστών των Οργανισμών 

περιπτώσεις και η διαδικασία 

χορήγησης του Πιστοποιητικού από τα 

Κ.Ε.Π., καθώς και κάθε αναγκαία, 

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια 

απόφαση δύνανται να γίνονται 

αποδεκτά, ως ειδικότερα 

πιστοποιητικά, για την εκπλήρωση του 

σκοπού της παρ. 1, οι βεβαιώσεις της 

παρ. 6, καθώς και βεβαιώσεις ή 

πιστοποιητικά εμβολιασμού, 

υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο ή 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 

που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη, 

υπό τους ειδικότερους όρους και τις 

προϋποθέσεις που περιέχονται στην 

απόφαση». 
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ 

βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης και τα 

Καταστήματα Κράτησης, η 

διαδικασία που ακολουθείται, 

καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή 

τεχνική λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της 

παρ. 3 του παρόντος. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του 

καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού 

δύναται να καθορίζονται  άλλες 

διοικητικές δομές φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης κατά την 

έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 

143) από τις οποίες δύναται να 

χορηγείται το Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19, οι 

ειδικότερες κατηγορίες 

δικαιούμενων προσώπων, η 

διαδικασία που ακολουθείται, 

καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή 

τεχνική λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της 

παρ. 3 του παρόντος». 

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο  

Συμβάσεις καθαριότητας, 

απολύμανσης και φύλαξης του 

Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων – Τροποποίηση 
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του άρθρου ενενηκοστού τρίτου 

του ν. 4812/2021 

Στο άρθρο ενενηκοστό τρίτο του ν. 

4812/2021 (Α΄110), 

τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο 

της παρ. 1 και η παρ. 2 ως προς τη 

χρονική διάρκεια ισχύος της 

παράτασης των συμβάσεων 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου προσωπικού και υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης των κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και το άρθρο 

ενενηκοστό τρίτο διαμορφώνεται 

ως εξής:  

«Άρθρο ενενηκοστό τρίτο 

Συμβάσεις υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης των κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, 

που απασχολείται κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος για τις 

ανάγκες καθαριότητας, 

απολύμανσης και φύλαξης των 

κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, παρατείνονται 

για λόγους δημόσιας υγείας έως τη 

σύναψη των συμβάσεων μετά την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών 

πρόσληψης ή των διαγωνιστικών 

διαδικασιών ανάθεσης των 

συναφών υπηρεσιών και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 31ης 

Δεκεμβρίου 2021 για την κάλυψη 

των ανωτέρω αναγκών. Η 

παράταση των συμβάσεων δεν 

μεταβάλλει τον χαρακτήρα της 

σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι 

 

 

 

 

 

Άρθρο ενενηκοστό τρίτο 

 Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, 

απολύμανσης και φύλαξης των 

κτιρίων του  Υπουργείου  Παιδείας 

και Θρησκευμάτων 

 

 1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που 

απασχολείται κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος για τις ανάγκες 

καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

παρατείνονται για λόγους δημόσιας 

υγείας έως τη σύναψη των 

συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών πρόσληψης ή των 

διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης 

των συναφών υπηρεσιών και σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 30ής 

Σεπτεμβρίου 2021 για την κάλυψη των 

ανωτέρω αναγκών. 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 
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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. Συμβάσεις υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης των κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν 

συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 

εικοστού έκτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται 

αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2021.». 

των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 

164/2004 (Α` 134). 

 

 2. Συμβάσεις υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι 

οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο 

του άρθρου εικοστού έκτου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (Α` 76), παρατείνονται 

αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και 

την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. 

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης που προβλέπουν 

κατάργηση 

Καταργούμενες διατάξεις 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

δεν επέρχεται κατάργηση 

ισχυουσών διατάξεων. 

 

 
 
 
 
 
 

  

480

javascript:open_links('797161,348197')
javascript:open_fek_links('%CE%91','134','2004')
javascript:open_article_links(766251,'3')
javascript:open_links('797161,766251')
javascript:open_fek_links('%CE%91','76','2020')


 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

Άρθρο πρώτο  Οικονομικών,  Κύρωση σύμβασης 

Άρθρα δεύτερο 
έως εικοστό 

όγδοο 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας 

Παρατάσεις έκτακτων 
ρυθμίσεων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID – 19.  

Παρ. 2 του 
άρθρου 
εικοστού 
ένατου 
(δεύτερο 
εδάφιο της 
εσωτερικής 
παρ. 6 του 
άρθρου 248 του 
ν. 4782/2020) 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης 
και Ασύλου 

Καθορισμός των ειδικότερων 
κατηγοριών δικαιούμενων 
προσώπων για τα οποία 
χορηγείται προσωρινός 
Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τα Κέντρα 
Κοινότητας και τα Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών των 
Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ 
βαθμού, της διαδικασίας που 
ακολουθείται, καθώς και 
κάθε άλλης ειδικότερης ή 
τεχνικής λεπτομέρειας για την 
εφαρμογή του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 248. 

Παρ. 2 του 
άρθρου 
εικοστού 
ένατου(τρίτο 
εδάφιο της 
εσωτερικής 
παρ. 6 του 
άρθρου 248 του 
ν. 4782/2020) 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης 
και Ασύλου και καθ’ ύλην αρμόδιο 
υπουργείο 

Καθορισμός της διοικητικής 
δομής άλλου φορέα της 
Γενικής Κυβέρνησης κατά την 
έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143) αρμόδιας 
για τη χορήγηση του 
προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., της 
διαδικασίας που 
ακολουθείται, καθώς και 
κάθε άλλης ειδικότερης ή 
τεχνικής λεπτομέρειας για την 
εφαρμογή του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 248. 

Παρ. 2 του 
άρθρου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, 

Καθορισμός των ειδικότερων 
κατηγοριών δικαιούμενων 
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τριακοστού 
(τρίτο εδάφιο 
της εσωτερικής 
παρ. 7 του 
άρθρου πρώτου 
της από 
30.05.2021 
Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου  

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και 
Ασύλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης   

προσώπων για τα οποία 
χορηγείται Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID-19 από 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα 
Κέντρα Κοινότητας και τα 
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών 
των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ 
βαθμού, την Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
και τα Καταστήματα 
Κράτησης, της διαδικασίας 
που ακολουθείται, καθώς και 
κάθε άλλης ειδικότερης ή 
τεχνικής λεπτομέρειας για την 
εφαρμογή του τρίτου 
εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου πρώτου της από 
30.05.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Παρ. 2 του 
άρθρου 
τριακοστού 
(τέταρτο 
εδάφιο της 
εσωτερικής 
παρ. 7 του 
άρθρου πρώτου 
της από 
30.05.2021 
Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου 

Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο 

Καθορισμός  άλλων 
διοικητικών δομών φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης κατά 
την έννοια της περ. β΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143) από τις 
οποίες δύναται να χορηγείται 
το Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
COVID-19, των ειδικότερων 
κατηγοριών δικαιούμενων 
προσώπων, της διαδικασίας 
που ακολουθείται, καθώς και 
κάθε άλλης ειδικότερης ή 
τεχνικής λεπτομέρειας για την 
εφαρμογή του τρίτου 
εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου πρώτου της από 
30.05.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Άρθρο 
τριακοστό 
δεύτερο 

Ψηφιακής διακυβέρνησης, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δικαιοσύνης, Εξωτερικών 

Ρυθμίσεις για την απόδοση 
Προσωρινού Αριθμού 
Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες 
προσώπων στο πλαίσιο της 
συμμετοχής τους στο Εθνικό 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Εμβολιασμών κατά του 
COVID-19 
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Άρθρο 
τριακοστό 
τέταρτο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εσωτερικών και Οικονομικών,  

 

Άρθρο 
τριακοστό 
πέμπτο 

Εσωτερικών και Οικονομικών  

Άρθρο 
τριακοστό έκτο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 

Παρ. 2 του 
άρθρου 
εικοστού ένατου 
(δεύτερο εδάφιο 
της εσωτερικής 
παρ. 6 του 
άρθρου 248 του 
ν. 4782/2020) 

 

ΚΥΑ Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 
Υγείας, 
Εσωτερικών, 
Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 
και 
Μετανάστευσης 
και Ασύλου 

Καθορισμός των 
ειδικότερων 
κατηγοριών 
δικαιούμενων 
προσώπων για τα 
οποία χορηγείται 
προσωρινός 
Α.Μ.Κ.Α. από τις 
κοινωνικές 
υπηρεσίες, τα 
Κέντρα 
Κοινότητας και 
τα Κέντρα 
Ένταξης 
Μεταναστών των 
Οργανισμών 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) Α΄ βαθμού, 
της διαδικασίας 
που 
ακολουθείται, 
καθώς και κάθε 
άλλης 
ειδικότερης ή 
τεχνικής 
λεπτομέρειας για 
την εφαρμογή 
του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 
3 του άρθρου 
248. 

 

Παρ. 2 του 
άρθρου 
εικοστού ένατου 
(τρίτο εδάφιο 

ΚΥΑ Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 
Υγείας, 

Καθορισμός της 
διοικητικής 
δομής άλλου 
φορέα της 
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της εσωτερικής 
παρ. 6 του 
άρθρου 248 του 
ν. 4782/2020) 

Εσωτερικών, 
Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 
και 
Μετανάστευσης 
και Ασύλου και 
καθ’ ύλην 
αρμόδιο 
υπουργείο 

Γενικής 
Κυβέρνησης 
κατά την έννοια 
της περ. β΄ της 
παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 
143) αρμόδιας 
για τη χορήγηση 
του προσωρινού 
Α.Μ.Κ.Α., της 
διαδικασίας που 
ακολουθείται, 
καθώς και κάθε 
άλλης 
ειδικότερης ή 
τεχνικής 
λεπτομέρειας για 
την εφαρμογή 
του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 
3 του άρθρου 
248. 

Παρ. 2 του 
άρθρου 
τριακοστού 
(τρίτο εδάφιο 
της εσωτερικής 
παρ. 7 του 
άρθρου πρώτου 
της από 
30.05.2021 
Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου 

ΚΥΑ Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 
Υγείας, 
Προστασίας του 
Πολίτη, 
Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης 
και Ασύλου και 
Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης   

Καθορισμός των 
ειδικότερων 
κατηγοριών 
δικαιούμενων 
προσώπων για τα 
οποία χορηγείται 
Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό 
COVID-19 από τις 
κοινωνικές 
υπηρεσίες, τα 
Κέντρα 
Κοινότητας και 
τα Κέντρα 
Ένταξης 
Μεταναστών των 
Οργανισμών 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) Α΄ βαθμού, 
την Υπηρεσία 
Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης 
και τα 
Καταστήματα 
Κράτησης, της 
διαδικασίας που 
ακολουθείται, 
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καθώς και κάθε 
άλλης 
ειδικότερης ή 
τεχνικής 
λεπτομέρειας για 
την εφαρμογή 
του τρίτου 
εδαφίου της παρ. 
3 του άρθρου 
πρώτου της από 
30.05.2021 
Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου. 

Παρ. 2 του 
άρθρου 
τριακοστού 
(τέταρτο εδάφιο 
της εσωτερικής 
παρ. 7 του 
άρθρου πρώτου 
της από 
30.05.2021 
Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου 

ΚΥΑ Υγείας, 
Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 
και καθ’ ύλην 
αρμόδιο 
υπουργείο 

Καθορισμός  
άλλων 
διοικητικών 
δομών φορέων 
της Γενικής 
Κυβέρνησης 
κατά την έννοια 
της περ. β΄ της 
παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 
143) από τις 
οποίες δύναται 
να χορηγείται το 
Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό 
COVID-19, των 
ειδικότερων 
κατηγοριών 
δικαιούμενων 
προσώπων, της 
διαδικασίας που 
ακολουθείται, 
καθώς και κάθε 
άλλης 
ειδικότερης ή 
τεχνικής 
λεπτομέρειας για 
την εφαρμογή 
του τρίτου 
εδαφίου της παρ. 
3 του άρθρου 
πρώτου της από 
30.05.2021 
Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου. 
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Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

 

 

 

 

 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  
Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

 

 

 

 

 

 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  
Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
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Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

 

 

 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

 

 

 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 

 
Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

 

 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 

 

 

 
Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

 

 

 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

  
Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  
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                                                                                                                 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 
 

           ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

          ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ             Αριθμ.   275 / 19 / 2021

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Στο  σχέδιο  νόμου  του  Υπουργείου  Υγείας  «Κύρωση  της  από  26.7.2021
τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το Έργο VI 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 και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 26.7.2021 τροποποίηση και
αντικατάσταση της από 3.6.2019 επιμέρους σύμβασης δωρεάς για το Έργο VI
της  από  6.9.2018  Σύμβασης  Δωρεάς  μεταξύ  του  Ιδρύματος  «Κοινωφελές
Ίδρυμα  Σταύρος  Σ.  Νιάρχος»  και  του  Ελληνικού  Δημοσίου  (Ε.Δ.)  για  την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας καθώς και τα
συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα. 
2. Αντικείμενο της σχετικής επιμέρους Σύμβασης είναι η προμήθεια, και
εγκατάσταση  ειδικού  ιατρικού  εξοπλισμού  στα  Νοσοκομεία  Ηρακλείου,
Ιωαννίνων,  Λάρισας  και  Αλεξανδρούπολης,  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση
κτιριακού  εξοπλισμού καθώς  και  η  χρηματοδότηση  για  τη  διαμόρφωση και
υλοποίηση κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του εν
λόγω Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. 
3. Το Έργο θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα μέσω της ανώνυμης εταιρείας
ειδικού  σκοπού  «Πρωτοβουλία  για  την  Υγεία»  ως  Φορέα  Υλοποίησης  του
Έργου με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.
4. Ειδικότερα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Το Ε.Δ. οφείλει, μεταξύ άλλων, να:
- εξασφαλίσει με δικές του δαπάνες την προμήθεια και εγκατάσταση του
ξενοδοχειακού ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του
έργου που δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της επιμέρους σύμβασης,  
- μεριμνήσει,  προκειμένου  να  δημιουργηθούν  οι  κατάλληλες  συνθήκες
(ενδεικτικά  προετοιμασία,  εκκένωση  και  καθαρισμός  χώρων,  σχέδια
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εγκαταστάσεων, χρονικός προγραμματισμός) και να παραδοθούν οι χώροι όπου
θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός, 
- παρέχει  επαρκή  χρηματοδότηση  προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  ότι,
από  την  υπογραφή  πρωτοκόλλου  παράδοσης  –  παραλαβής  του  Ειδικού
Ιατρικού  Εξοπλισμού,  η  διαχείριση  και  λειτουργία  του  Έργου  VΙ,
ανταποκρίνεται στον σκοπό αυτού. 
β. Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VΙ υπολογίζεται στο ποσό
των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) και
αφορά στη μελέτη, κατασκευή των απαραίτητων χώρων/υποδομών, καθώς και
στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  του  Ειδικού  Ιατρικού  Εξοπλισμού  και
κτιριακού  εξοπλισμού στο  σύνολο  των  Νοσοκομείων  της  παρούσας  και  θα
βαρύνει το «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος». 

Ορίζεται  ρητά  ότι  αν  για  την  υλοποίηση  του  περιγραφόμενου  έργου
απαιτηθεί υπέρβαση του ως άνω αρχικού προϋπολογισμού, εξαιτίας γεγονότων
που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα
καλυφθεί από το Ε.Δ.

Στο  ανωτέρω  ποσό  εφαρμόζεται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,
απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. 
γ. Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου τμήματος του Έργου VΙ,
το Ε.Δ. και έκαστο Νοσοκομείο αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
- να  εξασφαλίζουν  την  ορθή  συντήρηση  και  λειτουργία  του  Ειδικού
Ιατρικού  Εξοπλισμού,  συμπεριλαμβανομένης  της  επάρκειας  ειδικευμένου
προσωπικού. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από οποιαδήποτε
αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία του
Ειδικού  Ιατρικού  Εξοπλισμού,  το  Ε.Δ.  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση
αντικατάστασής του εντός ευλόγου χρόνου,
- να  λαμβάνουν  όλα  τα  αναγκαία  και  απαραίτητα  μέτρα  φύλαξης,
ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. 
                                                                                                       (άρθρο πρώτο)
                                                       

ΜΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ

1. Παρέχεται  η  δυνατότητα  εκ  νέου  παράτασης  έως  και  τις  31.12.2021
(λήγει  30.09.2021),  των  συμβάσεων  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου  (Ι.Δ.Ο.Χ.)  προσωπικού  διαφόρων  ειδικοτήτων  στην  Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.      (άρθρο δεύτερο)

2.  Παρατείνονται εκ νέου έως και την:
- 31η.12.2021 (ισχύουν  έως και  την  30η.9.2021)  οι  συμβάσεις  εργασίας
ορισμένου  χρόνου  των  ιατρών  που  έχουν  τοποθετηθεί  και  αυτών  που  θα
τοποθετηθούν εφεξής, σύμφωνα με την οριζόμενη νομοθεσία, 
- 31η.12.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, οι συμβάσεις έργου
και  παροχής  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  επαγγελματιών  υγείας  διαφόρων
ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού,  για την αντιμετώπιση επιτακτικών
αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.      (άρθρο τρίτο)
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3. Παρατείνονται εκ νέου έως την 31η.12.2021: 
- οι  συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  που έχει
συνάψει  ο  Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας  Υγείας  (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, 
- η δυνατότητα  ανάθεσης  υπηρεσιών,  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων
περί δημοσίων συμβάσεων, από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε
ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια), 
 - η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού
του Ε.Ο.Δ.Υ., για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης του
κορωνοϊού, 
- η δυνατότητα πρόσληψης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,  
- η  δυνατότητα  διάθεσης  προσωπικού  του  Ε.Ο.Δ.Υ.,  με  εμπειρία  στο
γνωστικό  αντικείμενο  των  λοιμώξεων,  αποκλειστικά  σε  Μονάδες  Ειδικών
Λοιμώξεων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,     
- οι  όροι  χρήσης  των  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  που
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια ταχέων μοριακών ελέγχων, για τη μέτρηση
ή  την  ανίχνευση  αντισωμάτων  που  συνδέονται  με  τον  κορωνοϊό  και  η
υποχρέωση αμελλητί καταγραφής, για τους φορείς που τα χρησιμοποιούν,  στο
Εθνικό  Μητρώο Ασθενών  COVID-19  επί  ποινή  επιβολής  προστίμου  ύψους
3.000 ευρώ,          
- η  δυνατότητα  σύναψης  από  τον  Ε.Ο.Δ.Υ.,  κατά  παρέκκλιση  των
κείμενων  διατάξεων,  συμβάσεων  σχετικά  με  την  υλοποίηση  της  Πράξης
“Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής και
λήψη  δειγμάτων  βιολογικού  υλικού  από  πρόσωπα  -  πιθανά  κρούσματα
κορωνοϊού COVID-19”.     (άρθρα τέταρτο έως δέκατο)

4. Παρατείνεται,  από την κατά περίπτωση λήξη, έως την 31η.12.2021,  η
ισχύς διατάξεων που θεσπίστηκαν με ΠΝΠ στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με:
α. τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από
θεράποντες ιατρούς, σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19,
β. τη διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς
που βρίσκονται σε περιορισμό,
γ. τη  δυνατότητα  κατ’  οίκον  ή  εξ  αποστάσεως  παροχής  ιατρικών
υπηρεσιών  των  ιατρών  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  των  ιατρών  της  Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.),  σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς
που νοσούν από κορωνοϊό COVID-19,
δ. τη  δυνατότητα  μετακίνησης  ιατρικού,  νοσηλευτικού  και  λοιπού
βοηθητικού προσωπικού σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή υγειονομικούς φορείς
περιοχών που πλήττονται από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19,  
ε. τις προϋποθέσεις  εισαγωγής,  από  τρίτες  χώρες,  μετουσιωμένης
αιθυλικής αλκοόλης,
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στ. τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από
φυσικά ή  νομικά πρόσωπα που την  κατέχουν  νομίμως  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,
ζ. τη μετατροπή χρήσης κλινών σε κλίνες Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας
(Μ.Α.Φ.)  και  σε  κλίνες  Μονάδων  Εντατικής  Θεραπείας  (Μ.Ε.Θ.)  για  την
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
η. την αναγκαστική διάθεση χώρων καθώς και 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
αναγκών δημόσιας υγείας.  (άρθρα ενδέκατο έως δέκατο τρίτο και δέκατο
έκτο έως δέκατο ένατο)

5. Επίσης, παρατείνονται έως την 31η.12.2021:
α. Η  ισχύς  των  υφιστάμενων  συμβάσεων  οικογενειακών  ιατρών  των
μνημονευόμενων  διατάξεων  και  των  ασκούντων  καθήκοντα  οικογενειακού
ιατρού ιδιωτών ιατρών, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους και καθορίζεται η
κατ΄ ανώτατο όριο μηνιαία αποζημίωση αυτών, για το αναφερόμενο χρονικό
διάστημα, στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 
β. Η διάρκεια  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  ιατρών  που
έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα τοποθετηθούν έως τις 31.12.2021 κατ’
εφαρμογή  των  μνημονευόμενων  διατάξεων,  με  θέσπιση  εξαίρεσης  για  την
προσμέτρηση του χρόνου παράτασης στο προβλεπόμενο, από το π.δ. 164/2004,
ανώτατο χρονικό διάστημα για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Για το ίδιο
χρονικό  διάστημα  παρατείνεται  και  η  δυνατότητα  άμεσης  πρόσληψης  των
ιατρών  όλων  των  ειδικοτήτων  που  βρίσκονται  υπό  διορισμό  αλλά  δεν  έχει
ακόμη εκδοθεί  η  απόφαση τοποθέτησής  τους.  (άρθρα δέκατο τέταρτο και
δέκατο πέμπτο)

6. Παρατείνεται,  μέχρι  31.12.2021,  για  λόγους  υγείας  στο  πλαίσιο
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, η δυνατότητα:
- επίταξης  ειδικού  νοσοκομειακού  εξοπλισμού,  μέσων  ατομικής
προστασίας και φαρμάκων, 
- διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη
διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, 
- διάθεσης,  οικειοθελούς  προσφοράς  και  επίταξης  αεροσκαφών  για  τη
διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών, 
- σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού,
φαρμάκων και μέσων προστασίας,
- συμβάσεων  μεταξύ  του  Εθνικού  Οργανισμού  Παροχής  Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και παρόχων του, 
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- παράτασης  δημοσίων  συμβάσεων  του  Εθνικού  Κέντρου  Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.), 
- διενέργειας  προμηθειών  από  Υγειονομικές  Περιφέρειες  ως  Κεντρικές
Αρχές Αγορών, 
- διενέργειας προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19,
- εκτάκτων  προμηθειών ανταλλακτικών για το Ε.Κ.Α.Β., 
- σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε
εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, 
- σύναψης συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
- διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
και  Μονάδων  Αυξημένης  Φροντίδας  (Μ.Α.Φ.)  και  της  έκτακτης  ανάπτυξης
κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, 
- αποδοχής  δωρεών  ειδών  ειδικού  νοσοκομειακού  εξοπλισμού πάσης
φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, 
- χρηματικών  δωρεών  για  απευθείας  προμήθεια  νοσοκομειακού
εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
- αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την
καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, 
- ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, 
- διενέργειας  μοριακού  ελέγχου  ανίχνευσης  (τεστ  PCR) κορωνοϊού)  κορωνοϊού
COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις,
- της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, 
- διάθεσης  στους  καταναλωτές  προϊόντων  δειγματισμού,  υπό  τις
οριζόμενες  προϋποθέσεις.  (άρθρα  εικοστό  έως  εικοστό  έκτο,  τριακοστό
τρίτο και τριακοστό έκτο)

7. Παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021:
- η  υγειονομική  κάλυψη  ανασφάλιστων  και  ευάλωτων  κοινωνικών
ομάδων  των  παρ.  1  και  2  του  άρθρου  33  του  ν.  4368/2016,  που  χρήζουν
νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους,
- η  δυνατότητα  ένταξης  των  απόρων  και  ανασφάλιστων  ασθενών  με
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη ενταγμένων σε τακτική θέση
σε  Μονάδα  Τεχνητού  Νεφρού  (Μ.Τ.Ν.)  δημόσιου  νοσοκομείου,  σε
συμβεβλημένες  με  τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  μονάδες  αιμοκάθαρσης  του  ιδιωτικού
τομέα, για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων,
   - η  διαδικασία  επανέκδοσης  μηνιαίων  και  επαναλαμβανόμενων
γνωματεύσεων  χρονίως  πασχόντων  στο  πληροφοριακό  σύστημα  υποβολής
δαπανών e-dapy,
- η θεώρηση 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.          (άρθρα εικοστό έβδομο και εικοστό όγδοο)
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8. Συμπληρώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χορήγησης:  i) προσωρινού
Αριθμού  Μητρώου  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (Α.Μ.Κ.Α.)  και  ii) Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19. Συγκεκριμένα:
α. Παρέχεται  η  δυνατότητα  χορήγησης  προσωρινού  Αριθμού  Μητρώου
Κοινωνικής  Ασφάλισης  (Α.Μ.Κ.Α.)  και  από  τις  κοινωνικές  υπηρεσίες,  τα
Κέντρα  Κοινότητας  και  τα  Κέντρα  Ένταξης  Μεταναστών  των  Οργανισμών
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (ο.τ.α.)  α΄  βαθμού,  χωρίς  απαίτηση  αυτοπρόσωπης
παρουσίας  των  ενδιαφερόμενων  καθώς  και  από  άλλες  διοικητικές  δομές
φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης, εκτός  από  αυτές  του  Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19 από τις προαναφερόμενες δομές και υπηρεσίες καθώς και από την
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου,  τα  Προαναχωρησιακά  Κέντρα  (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.),  τα  Καταστήματα
Κράτησης  του  Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη  και  άλλες  διοικητικές
δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
 γ. Με  κ.υ.α.,  καθορίζονται  οι  ειδικότερες  κατηγορίες  δικαιούμενων
προσώπων, για τα οποία χορηγούνται από τις ανωτέρω υπηρεσίες, προσωρινός
Α.Μ.Κ.Α.  και  Ψηφιακό  Πιστοποιητικό  COVID-19,  η  διαδικασία  που
ακολουθείται καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια.

                 (άρθρα εικοστό ένατο και τριακοστό)

9.α. Προβλέπεται η ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με
περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά, των δήμων μέσω
των Δημοτικών Ιατρείων τους καθώς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων,
των  φορέων  της  κοινωνίας  των  πολιτών  και  των  οργανώσεων  μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας μετά
από δημόσια πρόσκληση.
   β. Ορίζονται  οι  αρμόδιοι  φορείς  για  τον  συντονισμό  της  διαδικασίας
εμβολιασμού των προαναφερόμενων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κατά του
κορωνοϊού. 
   γ. Με  κ.υ.α.,  ρυθμίζονται  ειδικότερα  θέματα,  σχετικά  με  τον  τρόπο
υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα από πλευράς των
μη κυβερνητικών οργανώσεων,  των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και
των  οργανώσεων  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  τη  δυνατότητα  κάλυψης
μέρους  του  λειτουργικού  κόστους  συμμετοχής  τους  σε  περίπτωση  που
απαιτείται μετακίνηση, τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων προς αυτούς καθώς
και κάθε σχετική λεπτομέρεια.    (άρθρο τριακοστό πρώτο)
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10. Ορίζεται ότι: 

- πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που διαμένουν χωρίς τις νόμιμες
διατυπώσεις  εντός  της  ελληνικής  επικράτειας  ή  εναντίον  των  οποίων  έχει
εκδοθεί  απόφαση  απέλασης  ή  επιστροφής,  δεν  υπόκεινται  σε  εκτέλεση
αναγκαστικών  μέτρων  απομάκρυνσης  κατά  τη  συμμετοχή  τους  στο  Εθνικό
Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού,
- η  προσκόμιση  στοιχείων  προσώπων  για  την  απόδοση  Προσωρινού
Α.Μ.Κ.Α. με σκοπό τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, δεν συνδέεται με τον
έλεγχο  νομιμότητας  παραμονής  και  εργασίας  αυτών  και  περιορίζεται
αποκλειστικά  στους  σκοπούς  του  προγραμματισμού  της  διενέργειας  του
Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού.     

                                (άρθρο τριακοστό δεύτερο)

11. Παρατείνονται, έως την 31η.12.2021 (λήγουν την 30η.9.2021):
- οι  συμβάσεις  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  προσωπικού,  που
απασχολείται  για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας,  απολύμανσης και
φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για λόγους
δημόσιας υγείας έως την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών πρόσληψης ή
των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των συναφών υπηρεσιών,
- οι συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των
κτιρίων  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  οι  οποίες  έχουν
συναφθεί  κατά  παρέκκλιση  των  κειμένων  διατάξεων,  με  τη  διαδικασία  της
απευθείας ανάθεσης.                        (άρθρο τριακοστό τέταρτο)
- η  δυνατότητα  του  Δήμου  Λαμιέων  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Φθιώτιδας  να  προβαίνει  σε  ενέργειες  καθαριότητας  και  φύλαξης  των
εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας».  
                                                                                 (άρθρο τριακοστό πέμπτο)
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Β. Από  τις  προτεινόμενες  διατάξεις,  προκαλούνται  τα  ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

1. Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ποσού 125,3 χιλ. ευρώ περίπου,
από  τη  δυνατότητα  παράτασης  συμβάσεων  Ι.Δ.Ο.Χ.  προσωπικού  διαφόρων
ειδικοτήτων,  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου  Υγείας.  (άρθρο
δεύτερο)

2. Δαπάνη  ποσού  500  χιλ.  ευρώ περίπου,  από  την  παράταση  μέχρι
31.12.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, των συμβάσεων έργου και
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων
και διοικητικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών λόγω
της πανδημίας. (άρθρο τρίτο παρ. 2)

3. Δαπάνη ύψους 377 χιλ. ευρώ από την παράταση ως την 31.12.2021 της
διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού (PCR) κορωνοϊού) στους υπόχρεους
για κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις. (άρθρο εικοστό έκτο παρ.2)

4. Δαπάνη από την:
- κάλυψη του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του ξενοδοχειακού
ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και που δεν
περιλαμβάνεται  στο  αντικείμενο  της  επιμέρους  σύμβασης  μεταξύ  του
Ιδρύματος  «Κοινωφελές  Ίδρυμα  Σταύρος  Σ.  Νιάρχος»  και  του  Ελληνικού
Δημοσίου, [άρθρο 2 παρ. 4 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)
- δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και την παράδοση των χώρων
όπου θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός,  [άρθρο 2 παρ. 4 της
Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)
- χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την παράδοση
του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου VΙ,
ανταποκρίνεται στον σκοπό αυτού.  [άρθρο 2 παρ. 9 της Σύμβασης] (άρθρο
πρώτο)

5. Δαπάνη από την παράταση έως τις 31.12.2021:
- της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών που
έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα τοποθετηθούν έως τις 31.12.2021, το ύψος
της  οποίας  εξαρτάται  από  πραγματικά  περιστατικά  (προκύπτουσες  ανάγκες
αναλόγως της πορείας εξέλιξης της πανδημίας),  (άρθρο τρίτο παρ. 1,  δέκατο
πέμπτο)
- της  χορήγησης  αποζημίωσης  στους  ιδιοκτήτες  των  αναγκαστικά
διατιθέμενων  χώρων  για  την  κάλυψη  έκτακτων  αναγκών  δημόσιας  υγείας,
(άρθρο δέκατο ένατο παρ.1)
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- της  χορήγησης  αποζημίωσης  σε  ιδιώτες,  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,
στους οποίους επιβάλλεται το μέτρο της επίταξης κινητών πραγμάτων τα οποία
εμπίπτουν  στην  έννοια  του  ειδικού  νοσοκομειακού  εξοπλισμού,  των  μέσων
ατομικής προστασίας και των φαρμάκων, (άρθρο εικοστό)
- της καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης για τη χρήση των οικειοθελώς
διατιθέμενων ή επιταχθέντων ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών καθώς και για τις
σχετικώς παρεχόμενες υπηρεσίες, λόγω διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που
πάσχουν από κορωνοϊό, (άρθρο εικοστό πρώτο)
- της  κάλυψης  των  λειτουργικών  εξόδων,  για  τη  διενέργεια
αερομεταφοράς ασθενούς με  COVID-19 με αεροσκάφη που διατίθενται μέσω
ιδιωτικών  δωρεών  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων,  καθώς  και  από  την
καταβολή  αποζημίωσης  χρήσης  και  αμοιβής  παρεπόμενων  παρεχόμενων
υπηρεσιών  για  τη  λειτουργία  τους,  το  ύψος  της  οποίας  εξαρτάται  από
πραγματικά γεγονότα (την πορεία εξέλιξης της νόσου  COVID-19, το πλήθος
και  τη  συχνότητα  των  περιστατικών  μεταφοράς  δια  αέρος,  τη  διενέργεια
επιτάξεων  ιδιωτικών  πτητικών  μέσων  καθώς  και  την  έκδοση  των  σχετικών
κ.υ.α.),  (άρθρο εικοστό δεύτερο)
- της  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  για  τις  προμήθειες  υγειονομικού
υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, (άρθρο εικοστό τρίτο παρ.1)
- της  διενέργειας  προμηθειών,  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  περί
δημοσίων συμβάσεων,  κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού,  πάσης φύσεως
φαρμάκων,  κάθε  ενδεδειγμένου  μέσου  ατομικής  ή  συλλογικής  προστασίας,
ιατροτεχνολογικών τεστ  κ.λπ.  για  την  αντιμετώπιση της  πανδημίας,  (άρθρο
εικοστό τρίτο παρ. 4 και 5)
- της  αποζημίωσης  των  συμβεβλημένων  με  τις  Υ.ΠΕ.  ιδιωτικών
εργαστηρίων για τη διενέργεια  εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού προς
διακρίβωση υπόπτων κρουσμάτων κορωνοϊού, (άρθρο εικοστό τρίτο παρ.8)
- της  προμήθειας,  κατά  παρέκκλιση  όλων  των  κείμενων  εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης
αντιγόνων και του οριζομένου ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία
και  νοσηλεία  κρουσμάτων  κορωνοϊού, (άρθρα  εικοστό  τρίτο  παρ.7  και
εικοστό έκτο παρ.1) 
- των  συμβάσεων  ι.δ.ο.χ.  του  προσωπικού  καθαριότητας,  απολύμανσης
και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την
ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών στο εν
λόγω προσωπικό,  η  οποία  σύμφωνα με  στοιχεία  του αρμόδιου  Υπουργείου,
ανέρχεται στο ποσό των 73 χιλ. ευρώ περίπου, (άρθρο τριακοστό τέταρτο,
παρ. 1)
- των συμβάσεων υπηρεσιών  καθαριότητας,  απολύμανσης  και  φύλαξης
των κτιρίων  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  οι  οποίες  έχουν
συναφθεί  κατά  παρέκκλιση  των  κειμένων  διατάξεων.  (άρθρο  τριακοστό
τέταρτο,  παρ.  2) Για  την  εκτίμηση  του  ύψους  της  εν  λόγω  δαπάνης,  δεν
εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο.
 
6. Ενδεχόμενη δαπάνη:
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   α. σε  περίπτωση  υπέρβασης  του  αρχικού  προϋπολογισμού  ύψους  επτά
εκατομμυρίων  διακοσίων  πενήντα  χιλιάδων  Ευρώ  (7.250.000  €) για  την
υλοποίηση  του  Έργου  VI,  εξαιτίας  γεγονότων  που  ανήκουν  στη  σφαίρα
επιρροής του Ελληνικού Δημοσίου, [άρθρο 4 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)
   β. για την αντικατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, σε περίπτωση
ολικής ή μερικής καταστροφής του από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας
ή σε περίπτωση απώλειάς του από οποιαδήποτε αιτία μετά την παράδοσή του,
[άρθρο 7 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)
   γ. από την παράταση έως τις 31.12.2021:
- της  δυνατότητας  κατ’  οίκον  ή  εξ  αποστάσεως  παροχής  ιατρικών
υπηρεσιών των  ιατρών  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και  των  ιατρών  της  Π.Φ.Υ.,  σε
ασφαλισμένους  και  ανασφάλιστους  ασθενείς  που  νοσούν  από  κορωνοϊό
COVID-19, σε περίπτωση υπέρβασης του ισχύοντος ανώτατου μηνιαίου ορίου
των 2.000 ευρώ ανά πάροχο, (άρθρο δέκατο τρίτο) 
- της μετατροπής χρήσης κλινών σε κλίνες Μ.Α.Φ. και σε κλίνες Μ.Ε.Θ.
λόγω της προμήθειας ειδικού εξοπλισμού για τη μετατροπή τους, το ύψος της
οποίας  εξαρτάται  από  πραγματικά  περιστατικά  (αριθμός/βαρύτητα
κρουσμάτων, τυχόν δωρεές κ.α.), (άρθρο δέκατο όγδοο)    
- της αναγκαστικής διάθεσης χώρων κ.λπ. στο Δημόσιο για την κάλυψη
αναγκών της δημόσιας υγείας, λόγω της καταβολής της σχετικής αποζημίωσης,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός/βαρύτητα
κρουσμάτων κ.α.), (άρθρο δέκατο ένατο)
- της καταβολής αποζημίωσης στους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
σε  περίπτωση  διάθεσης  από  αυτούς  των  επιμέρους  χώρων  ιδιωτικών
θεραπευτηρίων, δομών υγείας, κέντρων αποκατάστασης κ.λπ., (άρθρο δέκατο
ένατο παρ.2)
- ένταξης  των  απόρων  και  ανασφάλιστων  ασθενών  με  χρόνια  νεφρική
ανεπάρκεια  τελικού  σταδίου,  μη  ενταγμένων  σε  τακτική  θέση  σε  Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  μονάδες  αιμοκάθαρσης  του  ιδιωτικού  τομέα,  για  τη  διενέργεια
τακτικών αιμοκαθάρσεων, (άρθρο εικοστό έβδομο παρ. 2)
   δ. από τη δυνατότητα κάλυψης μέρους του λειτουργικού κόστους των μη
κυβερνητικών οργανώσεων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των
οργανώσεων  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  σε  περίπτωση  που  απαιτείται
μετακίνηση, για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά
του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
με  περιορισμένη  πρόσβαση  σε  κοινωνικά  και  δημόσια  αγαθά.  (άρθρο
τριακοστό πρώτο)  Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. 

7. Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή:
- από τον Φ.Π.Α., της δαπάνης ολοκλήρωσης του Έργου VI της σύμβασης
δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και
του Ελληνικού Δημοσίου, [άρθρο 4 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)
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- λόγω  παράτασης,  έως  τις  31.12.2021,  από  φορολογικές  και  λοιπές
επιβαρύνσεις,  δωρεών  αιθυλικής  αλκοόλης  για  την  καταπολέμηση  του
κορωνοϊού COVID-19. (άρθρο δέκατο έβδομο)  

8. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη προστίμου, σε περίπτωση
παράλειψης  η  καθυστερημένης  καταχώρησης  στοιχείων  μετά  τη  διενέργεια
ταχέων μοριακών ελέγχων. (άρθρο ένατο)

II. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης (νοσοκομεία Ε.Σ.Υ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ε.Ο.Δ.Υ., 
Ε.Κ.Α.Π.Υ, Ε.Κ.Α.Β. κ.α.)

1. Δαπάνη από την παράταση έως και την 31η.12.2021, της δυνατότητας
σύναψης  από  τον  Ε.Ο.Δ.Υ.,  κατά  παρέκκλιση  των  κείμενων  διατάξεων,
συμβάσεων  σχετικά  με  την  υλοποίηση της  Πράξης  “Δημιουργία  δικτύου
νοσηλευτών  για  κατ’  οίκον  υπηρεσίες  νοσηλευτικής  και  λήψη  δειγμάτων
βιολογικού υλικού από πρόσωπα - πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”.
(άρθρο δέκατο) Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση της
σχετικής  υ.α.  καθώς  και  από  πραγματικά  γεγονότα  (αριθμός  και  ύψος
συναπτόμενων συμβάσεων κ.α.).

2. Δαπάνη  από  τη  δυνατότητα  μετακίνησης  ιατρικού,  νοσηλευτικού  και
λοιπού  βοηθητικού  προσωπικού, σε  νοσοκομεία,  κέντρα  υγείας  ή
υγειονομικούς φορείς περιοχών που πλήττονται από τη διάδοση του κορωνοϊού
COVID-19,  η  οποία  παρατείνεται  έως  την  31η Δεκεμβρίου  2021.  (άρθρο
δέκατο  έκτο)  Το  ύψος  της  εν  λόγω  δαπάνης  εξαρτάται  από  πραγματικά
περιστατικά (αριθμός/βαρύτητα κρουσμάτων). 

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

1. Δαπάνη ύψους 300 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε: 
- 180 χιλ.  ευρώ  περίπου,  από την  παράταση έως την 31η.12.2021 των
συμβάσεων 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 τέταρτο)
- 120 χιλ. ευρώ περίπου, για το τρέχον έτος, από την καταβολή αμοιβής,
λόγω υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο έκτο)

2. Δαπάνη από την παράταση έως και την 31η.12.2021 της δυνατότητας
πρόσληψης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. (άρθρο έβδομο) Η εν
λόγω δαπάνη δεν δύναται να εκτιμηθεί καθόσον θα εξαρτηθεί από πραγματικά
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γεγονότα  (τη  βαρύτητα  των  έκτακτων  αναγκών  που,  ενδεχομένως,  θα
προκύψουν και τον αριθμό των προσλήψεων). 

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση έως και  την 31η.12.2021,  της
δυνατότητας ανάθεσης  υπηρεσιών,  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  περί
δημοσίων  συμβάσεων,  από  τον  Ε.Ο.Δ.Υ.  για  την  εξέταση  δειγμάτων  σε
ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας. (άρθρο πέμπτο)

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

Δαπάνη από την παράταση έως τις 31.12.2021:
- της  διαδικασίας  αποστολής  φαρμάκων  σε  ευπαθείς  ομάδες  και  σε
ασθενείς  που βρίσκονται  σε  περιορισμό,  το ύψος της οποίας εξαρτάται  από
πραγματικά περιστατικά, (άρθρο δωδέκατο)
- της ισχύoς των υφιστάμενων συμβάσεων οικογενειακών ιατρών και των
ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, ανεξαρτήτως του
χρόνου  λήξης  τους,  το  ύψος  της  οποίας  εκτιμάται  από  το  επισπεύδον
Υπουργείο στο ποσό των 5 εκ. ευρώ περίπου, (άρθρο δέκατο τέταρτο)
-  της  υγειονομικής  κάλυψης ανασφάλιστων και  ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους,
(άρθρο εικοστό έβδομο παρ.1)
- της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του ανωτέρω Οργανισμού και παρόχων
του. (άρθρο εικοστό τρίτο παρ.2)

V. Επί  του  προϋπολογισμού  του  Εθνικού  Κέντρου  Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη  από  την  παράταση,  έως  την  31η.12.2021  της  κάλυψης  του
κόστους  της,  κατά  παρέκκλιση  των  κειμένων  διατάξεων,  διενέργειας
προμηθειών υλικού και αντιδραστηρίων, για την πραγματοποίηση εξετάσεων
για  τον  κορωνοϊό  καθώς  και  την  πρόσληψη  προσωπικού.  (άρθρο  εικοστό
τρίτο παρ.3)

VΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη από την παράταση, έως την 31η.12.2021, της κατά παρέκκλιση
της  κείμενης  νομοθεσίας,  προμήθειας  ανταλλακτικών  ασθενοφόρων  και
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Α.Β. (άρθρο εικοστό τρίτο παρ.6)

VII. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών των
νοσοκομείων Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης
(ν.π.δ.δ. – φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την:
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- κάλυψη  του  κόστους  συντήρησης  του  Ειδικού  Ιατρικού  Εξοπλισμού,
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Έργου VI,
[άρθρο 7 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)
- λήψη  όλων  των  απαραίτητων  ενεργειών  για  την  εξασφάλιση  της
διαρκούς,  εύρυθμης  και  πλήρους  λειτουργίας  του  Ειδικού  Ιατρικού
Εξοπλισμού, καθώς και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση,  [άρθρο 7
της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)
- λήψη  όλων  των  αναγκαίων  και  απαραίτητων  μέτρων  φύλαξης,
ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. [άρθρο 7
της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)                                                 

VIII. Επί του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη  δαπάνη  από  την  παράταση  έως  τις  31.12.2021  της
δυνατότητας ανάληψης, από τον Δήμο Λαμιέων, του κόστους καθαριότητας και
φύλαξης  των  εγκαταστάσεων  του  ν.π.δ.δ.  «Πανελλήνια  Έκθεση  Λαμίας».
(άρθρο  τριακοστό  πέμπτο)  Το  ύψος  της  εν  λόγω  δαπάνης  εξαρτάται  από
πραγματικά γεγονότα. 

     Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Η Γενική Διευθύντρια 
   ΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ                Α. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ                          Ιουλία  Γ. Αρμάγου
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Ε Ι Δ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 (άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος) 

 
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και 

αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το 

Έργο VI 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 

και των παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». 

 
Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού  

 

1. Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ποσού 125,3 χιλ. ευρώ περίπου, 

από την δυνατότητα παράτασης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού διαφόρων 

ειδικοτήτων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. (άρθρο 

δεύτερο) 

 

2. Δαπάνη ποσού 500 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση μέχρι 

31.12.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, των συμβάσεων έργου και 

παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων 

ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, για την αντιμετώπιση επιτακτικών 

αναγκών λόγω της πανδημίας. (άρθρο τρίτο παρ. 2) 

 

3. Δαπάνη ύψους 377 χιλ. ευρώ από την παράταση ως την 31.12.2021 της 

διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού (PCR) στους υπόχρεους 

για κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις. (άρθρο εικοστό έκτο παρ.2) 

 

4. Δαπάνη από την: 

- κάλυψη του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του ξενοδοχειακού 

ή άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου που δεν 

περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της επιμέρους σύμβασης μεταξύ του 

Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού 

Δημοσίου, [άρθρο 2 παρ. 4 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο) 

- δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και την παράδοση των χώρων 

όπου θα εγκατασταθεί ο Ειδικός Ιατρικός Εξοπλισμός, [άρθρο 2 παρ. 4 της 

Σύμβασης] (άρθρο πρώτο) 

- χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, από την παράδοση 

του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, η διαχείριση και λειτουργία του Έργου VΙ, 

ανταποκρίνεται στο σκοπό αυτού. [άρθρο 2 παρ. 9 της Σύμβασης] (άρθρο 

πρώτο) 
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5. Δαπάνη από την παράταση έως τις 31.12.2021: 

- της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών που 

έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα τοποθετηθούν έως τις 31.12.2021, το 

ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (προκύπτουσες 

ανάγκες αναλόγως της πορείας εξέλιξης της πανδημίας), (άρθρο τρίτο παρ. 1, 

δέκατο πέμπτο) 

-  της χορήγησης αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των αναγκαστικά 

διατιθέμενων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας,   

(άρθρο δέκατο ένατο παρ.1) 

-  της χορήγησης αποζημίωσης σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

στους οποίους επιβάλλεται το μέτρο της επίταξης κινητών πραγμάτων τα οποία 

εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων 

ατομικής προστασίας και των φαρμάκων, (άρθρο εικοστό) 

-  της καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης για τη χρήση των οικειοθελώς 

διατιθέμενων ή επιταχθέντων ιδιωτικών επιβατηγών σκαφών καθώς και για τις 

σχετικώς παρεχόμενες υπηρεσίες, λόγω διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που 

πάσχουν από κορωνοϊό, (άρθρο εικοστό πρώτο) 

-  της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων, για τη διενέργεια 

αερομεταφοράς ασθενούς με COVID-19 με αεροσκάφη που διατίθενται μέσω 

ιδιωτικών δωρεών φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και από την 

καταβολή αποζημίωσης χρήσης και αμοιβής παρεπόμενων παρεχόμενων 

υπηρεσιών για τη λειτουργία τους, το ύψος της οποίας εξαρτάται από 

πραγματικά γεγονότα (την πορεία εξέλιξης της νόσου COVID-19, το πλήθος 

και τη συχνότητα των περιστατικών μεταφοράς δια αέρος, τη διενέργεια 

επιτάξεων ιδιωτικών πτητικών μέσων καθώς και την έκδοση των σχετικών 

κ.υ.α.),  (άρθρο εικοστό δεύτερο) 

-  της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού 

υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, (άρθρο εικοστό τρίτο παρ.1) 

-  της διενέργειας προμηθειών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί 

δημοσίων συμβάσεων, κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως 

φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας, 

ιατροτεχνολογικών τεστ κ.λπ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας, (άρθρο 

εικοστό τρίτο παρ. 4 και 5) 

-  της αποζημίωσης των συμβεβλημένων με τις Υ.ΠΕ. ιδιωτικών 

εργαστηρίων για την διενέργεια εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού προς 

διακρίβωση υπόπτων κρουσμάτων κορωνοϊού, (άρθρο εικοστό τρίτο παρ.8) 

-  της προμήθειας, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 

αντιγόνων και του οριζομένου ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για 

θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού, (άρθρα εικοστό τρίτο παρ.7 

και εικοστό έκτο παρ.1)  

- των συμβάσεων ι.δ.ο.χ. του προσωπικού καθαριότητας, απολύμανσης 

και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την 

ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών στο εν 

λόγω προσωπικό, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 73 χιλ. ευρώ περίπου, 

(άρθρο τριακοστό τέταρτο, παρ. 1) 
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- των συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης 

των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν 

συναφθεί κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. (άρθρο τριακοστό 

τέταρτο, παρ. 2)  
  

6. Ενδεχόμενη δαπάνη: 

α. σε περίπτωση υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισμού ύψους επτά 

εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) για την 

υλοποίηση του Έργου VI, εξαιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα 

επιρροής του Ελληνικού Δημοσίου,  [άρθρο 4 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο) 

β. για την  αντικατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού, σε 

περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του από οποιαδήποτε αιτία πλην 

ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση απώλειάς του από οποιαδήποτε αιτία μετά την 

παράδοσή του, [άρθρο 7 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο) 

γ. από την παράταση έως τις 31.12.2021: 

- της δυνατότητας κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών της Π.Φ.Υ., σε 

ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς που νοσούν από κορωνοϊό 

COVID-19, σε περίπτωση υπέρβασης του ισχύοντος ανώτατου μηνιαίου ορίου 

των 2.000 ευρώ ανά πάροχο, (άρθρο δέκατο τρίτο)  

- της μετατροπής χρήσης κλινών σε κλίνες Μ.Α.Φ. και σε κλίνες Μ.Ε.Θ. 

λόγω της προμήθειας ειδικού εξοπλισμού για την μετατροπή τους, το ύψος της 

οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός/βαρύτητα 

κρουσμάτων, τυχόν δωρεές κ.α.), (άρθρο δέκατο όγδοο)     

- της αναγκαστικής διάθεσης χώρων κ.λπ. στο Δημόσιο για την κάλυψη 

αναγκών της δημόσιας υγείας, λόγω της καταβολής της σχετικής αποζημίωσης, 

το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός/βαρύτητα 

κρουσμάτων κ.α.), (άρθρο δέκατο ένατο) 

-  της καταβολής αποζημίωσης στους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας 

σε περίπτωση διάθεσης από αυτούς των επιμέρους χώρων ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων, δομών υγείας, κέντρων αποκατάστασης κ.λπ., (άρθρο δέκατο 

ένατο παρ.2) 

- ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη ενταγμένων σε τακτική θέση σε Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, για τη διενέργεια 

τακτικών αιμοκαθάρσεων, (άρθρο εικοστό έβδομο παρ. 2) 

δ. από τη δυνατότητα κάλυψης μέρους του λειτουργικού κόστους των μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των 

οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση που απαιτείται 

μετακίνηση, για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά. (άρθρο 

τριακοστό πρώτο) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα και από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.  

505



4 

 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού.  

 

7. Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή: 

- από τον Φ.Π.Α., της δαπάνης ολοκλήρωσης του Έργου VI της 

σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 

Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, [άρθρο 4 της Σύμβασης] (άρθρο 

πρώτο) 

-  λόγω παράτασης, έως τις 31.12.2021, από φορολογικές και λοιπές 

επιβαρύνσεις, δωρεών αιθυλικής αλκοόλης για την καταπολέμηση του 

κορωνοϊού COVID-19. (άρθρο δέκατο έβδομο)   

 

Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού.  

 

II. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (νοσοκομεία Ε.Σ.Υ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

Ε.Ο.Δ.Υ., Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Ε.Κ.Α.Π.Υ, Ε.Κ.Α.Β. κ.α.) 

 

1. Δαπάνη από την παράταση έως και την 31η.12.2021, της δυνατότητας 

σύναψης από τον Ε.Ο.Δ.Υ., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 

συμβάσεων σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης “Δημιουργία δικτύου 

νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής και λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από πρόσωπα - πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”. 

(άρθρο δέκατο) Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση της 

σχετικής υ.α. καθώς και από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και ύψος 

συναπτόμενων συμβάσεων κ.α.). 

 

2. Δαπάνη από τη δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και 

λοιπού βοηθητικού προσωπικού, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή 

υγειονομικούς φορείς περιοχών που πλήττονται από τη διάδοση του κορωνοϊό 

COVID-19, η οποία παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. (άρθρο 

δέκατο έκτο) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά 

περιστατικά (αριθμός/βαρύτητα κρουσμάτων).  

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης κατά περίπτωση. 

 

ΙΙI. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

 (Ε.Ο.Δ.Υ./φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

 

1. Δαπάνη ύψους 300 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:  

- 180 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση έως την 31η.12.2021 των 

συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο 

Ε.Ο.Δ.Υ., για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης 
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του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης 

και σίτισης, (άρθρο τέταρτο) 

- 120 χιλ. ευρώ περίπου, για το τρέχον έτος, από την καταβολή αμοιβής, 

λόγω υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο έκτο) 

 

2. Δαπάνη από την παράταση έως και την 31η.12.2021 της δυνατότητας 

πρόσληψης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. (άρθρο έβδομο) Η εν 

λόγω δαπάνη δεν δύναται να εκτιμηθεί καθόσον θα εξαρτηθεί από πραγματικά 

γεγονότα (τη βαρύτητα των έκτακτων αναγκών που, ενδεχομένως, θα 

προκύψουν και τον αριθμό των προσλήψεων).  

 

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση έως και την 31η.12.2021, της 

δυνατότητας ανάθεσης υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί 

δημοσίων συμβάσεων, από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε 

ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας. (άρθρο πέμπτο) 

 

 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): 

 

Δαπάνη από την παράταση έως τις 31.12.2021: 

- της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε 

ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, το ύψος της οποίας εξαρτάται από 

πραγματικά περιστατικά, (άρθρο δωδέκατο) 

- της ισχύoς των υφιστάμενων συμβάσεων οικογενειακών ιατρών και των 

ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, ανεξαρτήτως 

του χρόνου λήξης τους, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 5 εκ. ευρώ 

περίπου, (άρθρο δέκατο τέταρτο) 

-   της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους., 

(άρθρο εικοστό έβδομο παρ.1) 

- της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του ανωτέρω Οργανισμού και παρόχων 

του. (άρθρο εικοστό τρίτο παρ.2) 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

V. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 

(Ε.ΚΕ.Α./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη από την παράταση, έως την 31η.12.2021 της κάλυψης του 

κόστους της, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, διενέργειας 

προμηθειών υλικού και αντιδραστηρίων, για την πραγματοποίηση εξετάσεων 
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για τον κορωνοϊό καθώς και την πρόσληψη προσωπικού. (άρθρο εικοστό 

τρίτο παρ.3) 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. 

 

VΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. (φορέας Γενικής 

Κυβέρνησης)  

 

Δαπάνη από την παράταση, έως την 31η.12.2021, της κατά παρέκκλιση 

της κείμενης νομοθεσίας, προμήθειας ανταλλακτικών ασθενοφόρων και 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Α.Β. (άρθρο εικοστό τρίτο παρ.6) 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β. 

 

VII. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών 

των νοσοκομείων Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης 

(ν.π.δ.δ. – φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη από την: 

- κάλυψη του κόστους συντήρησης του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού 

ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως και αποκλειστικώς στη χρήση του Έργου VI, 

[άρθρο 7 της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο) 

- λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση της 

διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας του Ειδικού Ιατρικού 

Εξοπλισμού, καθώς και της διατήρησής του σε άριστη κατάσταση, [άρθρο 7 

της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο) 

-  λήψη όλων των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων φύλαξης, 

ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού. [άρθρο 7 

της Σύμβασης] (άρθρο πρώτο)          
 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των νοσοκομείων Ηρακλείου, 

Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης κατά περίπτωση.                                       

 

VIII. Επί του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων (φορέας της Γενικής 

Κυβέρνησης) 

 

Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση έως τις 31.12.2021 της 

δυνατότητας ανάληψης, από τον Δήμο Λαμιέων, του κόστους καθαριότητας 

και φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας». 

(άρθρο τριακοστό πέμπτο) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από 

πραγματικά γεγονότα.  
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Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων. 

 

 

     Αθήνα,  24  Σεπτεμβρίου  2021 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 ΥΓΕΙΑΣ  
 

 

 

        Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                      Α. ΠΛΕΥΡΗΣ  
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	β. Η συνολική δαπάνη ολοκλήρωσης του Έργου VΙ υπολογίζεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (7.250.000 €) και αφορά στη μελέτη, κατασκευή των απαραίτητων χώρων/υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού και κτιριακού εξοπλισμού στο σύνολο των Νοσοκομείων της παρούσας και θα βαρύνει το «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος».
	Ορίζεται ρητά ότι αν για την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου απαιτηθεί υπέρβαση του ως άνω αρχικού προϋπολογισμού, εξαιτίας γεγονότων που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του Ε.Δ, η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ.
	- να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης, ακτινοπροστασίας και ασφάλειας του Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού.
	(άρθρο πρώτο)
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