
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4737 

   Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της 

από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύ-

ματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυ-

μα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. 

ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που 

εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και 

του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμε-

τώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες διατάξεις. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟ-
ΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”» ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο: Κύρωση της από 24.9.2020 τροπο-
ποίησης της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς και του 
Παραρτήματός της

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανι-

σμού Μεταμοσχεύσεων - Τροποποίηση του άρθρου 27 
του ν. 3984/2011

Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της υπό 
εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» της Ανώνυμης Εταιρείας Μονά-
δων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)

Άρθρο τέταρτο: Παράταση συμβάσεων προσωπικού 
διαφόρων ειδικοτήτων

Άρθρο πέμπτο: Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών 
ιατρών

Άρθρο έκτο: Οργανωτικές διατάξεις για την αντιμετώ-
πιση των ναρκωτικών

Άρθρο έβδομο: Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς Μονά-
δες Ημερήσιας Νοσηλείας - Τροποποίηση του άρθρου 33 
του ν. 4025/2011

Άρθρο όγδοο: Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού Μο-
νάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Άρθρο ένατο: Αριθμός χειρουργικών αιθουσών Μο-
νάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Άρθρο δέκατο: Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας
Άρθρο ενδέκατο: Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση 

του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο δωδέκατο: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων 

Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ για 
το έτος 2019

Άρθρο δέκατο τρίτο: Ποινές ιατρών - Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Άυλα παραπεμπτικά
Άρθρο δέκατο πέμπτο: Όριο φαρμακευτικής δαπάνης 

ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έκτο: Δαπάνες συμβεβλημένων και μη 

συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έβδομο: Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο: Αγορά φαρμάκων από το Ινστι-

τούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) 
για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων

Άρθρο δέκατο ένατο: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο εικοστό: Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - 
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020

Άρθρο εικοστό πρώτο: Ρυθμίσεις συνταγογράφη-
σης οπιοειδών και λοιπών ουσιών - Τροποποίηση του 
άρθρου 1 του π.δ. 148/2007

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Τρο-
ποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 του ν. 3305/2005

Άρθρο εικοστό τρίτο: Διαδικασία επανέκδοσης συντα-
γών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και 
έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονι-
κής Προέγκρισης

Άρθρο εικοστό τέταρτο: Διαδικασία επιλογής Διοικητή 
και Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου - Τροποποίηση 
του άρθρου 7 του ν. 3329/2005

Άρθρο εικοστό πέμπτο: Προϊόντα δειγματισμού

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-
ΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο εικοστό έκτο: Συμπληρωματικός Κρατικός 
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολο-
γισμός Δημοσίων Επενδύσεων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19

Άρθρο εικοστό έβδομο: Παράταση ρυθμίσεων για τον 
κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο εικοστό όγδοο: Πρόσληψη επικουρικού ια-
τρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσω-
πικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονά-
δων Υγείας

Άρθρο εικοστό ένατο: Μετακίνηση υγειονομικού προ-
σωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Tροποποίηση του 
άρθρου 28 του ν. 4708/2020

Άρθρο τριακοστό: Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας 
Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λή-
ψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης 
δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για 
τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο τριακοστό πρώτο: Όροι χρήσης δοκιμασιών 
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση 
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 
COVID-19

Άρθρο τριακοστό δεύτερο: Δωρεά για την ολοκλήρω-
ση του έργου κατασκευής ΜΕΘ

Άρθρο τριακοστό τρίτο: Χορήγηση ανταποδοτικών 
υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 
έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ
Άρθρο τριακοστό τέταρτο: Όργανα διοίκησης και 

ελέγχου ΕΟΠΠΥ  - Τροποποίηση του άρθρου  20 του 
ν. 3918/2011

Άρθρο τριακοστό πέμπτο: Αρμοδιότητες του Διοικητή 
του ΕΟΠΠΥ και Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή

Άρθρο τριακοστό έκτο: Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού 
Προέδρου - Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας

Άρθρο τριακοστό έβδομο: Γραφείο Νομικού Συμβού-
λου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ΕΟΠΠΥ 
και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων - Ρυθμίσεις διοικητικής 
αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΠΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑ-
ΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο τριακοστό όγδοο: Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελε-
γκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Άρθρο τριακοστό ένατο: Δυνατότητα έκδοσης ενι-
αίου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με έναν 
υπόλογο για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση του άρθρου 100 του 
ν. 4270/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό: Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 
«Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων 
ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους 
σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α΄ 73)

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Επιτροπή Ιοντιζουσών 
και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥ-
ΚΛΩΝΑ «IANO» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Επιχορηγήσεις Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση 
του ν. 3877/2010

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο: Καταβολή αποζημίω-
σης στα μέλη των επιτροπών για την καταγραφή ζημιών 
από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο: Ειδικότερος προσδιο-
ρισμός επιχορηγήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 36 
του ν. 2459/1997

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο: Έκδοση αποφάσεων 
πληρωμής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - 
Τροποποίηση του άρθρου Ι του ν. 4728/2020

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο: Παράταση προθεσμι-
ών σχετικά με τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο: Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 

“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”» ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης 

της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς και 

του Παραρτήματός της

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 24.9.2020 
τροποποίηση της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς με-
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύμα-
τος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT 
FOUNDATION)», που εδρεύει στο Λιχτενστάιν, Sladtle 27, 
Vaduz, Liechtenstein, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Καλλιθέα 
Αττικής, στη Λεωφ. Συγγρού 356, καθώς και το συνημ-
μένο σε αυτή Παράρτημα 1, που υπεγράφησαν μεταξύ 
των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του 
Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων - Τροποποίηση 

του άρθρου 27 του ν. 3984/2011

1. Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 27 του ν. 3984/2011 
(Α΄ 150) ως εξής:

«10. Για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία 
και για την ανάπτυξη του συστήματος μεταμοσχεύσεων 
οργάνων, ιστών και κυττάρων, ο Εθνικός Οργανισμός 
Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) δύναται να συνεργάζεται 
με ιατρούς και προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με 
καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης πα-
ροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 
Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), 
καθώς και της περ. α΄ της παρ. 20 του ένατου άρθρου του 
ν. 4057/2012 (Α΄ 54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη 
έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
Το προσωπικό μπορεί να απασχολείται στον Ε.Ο.Μ. και/ή 
σε έναν ή περισσότερους φορείς του συστήματος μετα-
μοσχεύσεων με επιμερισμό της εργασίας τους. Για την 
απασχόληση του προσωπικού σε φορείς του συστήμα-
τος μεταμοσχεύσεων απαιτείται απόφαση του διοικητι-
κού συμβουλίου κάθε φορέα, μετά από προηγούμενη 
πρόταση που υποβάλλει ο Ε.Ο.Μ. και περιλαμβάνει τους 
όρους απασχόλησης. Ως φορείς του συστήματος μετα-
μοσχεύσεων για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται 
οι φορείς στους οποίους λειτουργούν: α) αδειοδοτημένοι 
οργανισμοί αφαίρεσης και μονάδες μεταμόσχευσης αν-
θρωπίνων οργάνων, β) αδειοδοτημένες μονάδες εφαρ-
μογής ιστών και κυττάρων, γ) οι αδειοδοτημένοι οργα-
νισμοί προμήθειας ιστών και κυττάρων του άρθρου 51, 
εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών, δ) τα αδειοδοτη-
μένα κέντρα δοτών του άρθρου 58, ε) οι τράπεζες ιστών 
και κυττάρων της παρ. 1 του άρθρου 53 εξαιρουμένων 
των Ν.Π.Ι.Δ. της περ. ε΄, στ) οι τράπεζες ομφαλοπλακου-
ντιακού αίματος του άρθρου 55, καθώς και τα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα στρατιωτικά νοσο-
κομεία σε μονάδες των οποίων λαμβάνει χώρα κάποιο 
από τα στάδια της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών ή 
κυττάρων.».

Άρθρο τρίτο

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της 

υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» 

της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας 

(ΑΕΜΥ ΑΕ)

Το προσωπικό, που απασχολείται με σύμβαση εργα-
σίας Aορίστου Xρόνου, στην υπό εκκαθάριση αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» 
της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), 
μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε νοσοκο-
μεία εποπτείας του Υπουργείου Υγείας. Προς τον σκοπό 
αυτόν, το προσωπικό δηλώνει εντός τριάντα (30) ημερών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον εκκαθα-
ριστή της «ΚΕΚ-AEMY» τρεις (3) νοσοκομειακές μονάδες, 
στις οποίες επιθυμεί να μεταφερθεί. Η μεταφορά του 
προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Εσω-
τερικών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα 
που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, 
σε συνιστώμενη με την κοινή απόφαση προσωποπαγή 
θέση. Η μεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου 
ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη 
μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή 
της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Οι δαπάνες 
μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει 
των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι συνιστώ-
μενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά από 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων 
αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Υγείας και Εσωτερικών ρυθμίζονται θέματα οργά-
νωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαίο ειδικότερο 
ζήτημα.

Άρθρο τέταρτο

Παράταση συμβάσεων 

προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων

Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του 
άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχoμένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (A΄ 76), με τις οποίες έχει προσληφθεί 
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπη-
ρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύνανται να παραταθούν, 
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Υγείας, έως τις 30.6.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης 
προσωπικού των αντίστοιχων ειδικοτήτων που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη. Η παράταση των συμβάσεων δεν μετα-
βάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της 
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις 
αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διά-
στημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια 
των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η ισχύς 
του παρόντος άρθρου άρχεται από την 1η.9.2020.

Άρθρο πέμπτο

Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών

Στο άρθρο δέκατο πέμπτο της από 10.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 157), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Οι ιατροί, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν 
κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβά-
νουν ως μηνιαία αποζημίωση την προβλεπόμενη στην 
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), ανερ-
χόμενη στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ μηνι-
αίως, έως και τη λήξη της αυτοδίκαιης παράτασης της 
σύμβασής τους.».
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Άρθρο έκτο

Οργανωτικές διατάξεις για 

την αντιμετώπιση των ναρκωτικών

1. Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 50 του ν. 4139/2013 
(Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται Εθνική Επιτρο-
πή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση 
των Ναρκωτικών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφα-
ση του Υπουργού και αποτελείται από τον Πρόεδρο 
και είκοσι (20) μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται 
ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρ-
κωτικών και μέλη της ένας (1) προϊστάμενος ή οριζό-
μενος από αυτούς ειδικός επιστήμονας της αρμόδιας 
Διεύθυνσης από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερι-
κών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, καθώς και ο Πρόεδρος ή οι εκπρόσωποι 
των εγκεκριμένων οργανισμών ή φορέων θεραπείας 
του άρθρου 51, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), του Ερευ-
νητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής 
(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
της παρ. 4. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά 
τον μήνα.».

«4. Συστήνεται Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης των Εξαρ-
τήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
αποτελούμενο από τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτή-
σεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
άρθρου 61 του ν. 3459/2006. Το Δίκτυο εκπροσωπείται 
στην Επιτροπή του παρόντος άρθρου, από ένα (1) μέλος, 
το οποίο προτείνεται από το Σωματείο των Εργαζομένων 
στα Κέντρα Πρόληψης.».

2. Η περ. α΄ του άρθρου 53 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) 
τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53
Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Σκοπός του Οργανισμού είναι: α) η συμβολή στον σχε-
διασμό, την προώθηση, την εφαρμογή εθνικής πολιτικής 
και προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη της χρήσης 
και διάδοσης των ναρκωτικών, τη μείωση της βλάβης, τη 
θεραπεία, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνι-
κή επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, β) η συμβολή 
στη μελέτη σε εθνικό επίπεδο του όλου προβλήματος 
των ναρκωτικών, του εθισμού και των εν γένει εξαρτή-
σεων για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αιτιών που 
οδηγούν τα άτομα και ιδίως τους νέους, στη λήψη ναρ-
κωτικών, καθώς επίσης και η συνεργασία με το Εθνικό Κέ-
ντρο Πληροφόρησης - Τράπεζα Πληροφοριών ως προς 
την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλήματος 
των ναρκωτικών στη Χώρα, γ) η ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώμης, κατά τρόπο ενιαίο και 
επιστημονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η ενθάρρυνση, ο συ-
ντονισμός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
που έχει σκοπό τη συμμετοχή στην προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, καθώς 

και της αντιμετώπισης των φαινομένων του εθισμού και 
των εν γένει εξαρτήσεων, δ) η πρόταση και προώθηση 
αναγκαίων νομοθετικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων 
για την πρόληψη και καταστολή του προβλήματος των 
ναρκωτικών, ε) η συνεργασία με αντίστοιχους συντο-
νιστικούς ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισμούς και 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, σχετικούς με την αντιμετώπιση του όλου 
θέματος, η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και 
η ενεργός συμμετοχή στις συναντήσεις που αυτοί ορ-
γανώνουν, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής πολιτι-
κής προς εκείνη των ενωσιακών και διεθνών φορέων και 
στ) η σύνταξη εκθέσεων για την κατάσταση του προβλή-
ματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την πορεία 
των σχετικών εθνικών ερευνών, η κατάρτιση στατιστικών 
πινάκων με ανάλυση και αξιολόγηση αυτών και η υπο-
βολή τους στο Υπουργείο Υγείας μαζί με προτάσεις για 
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.».

Άρθρο έβδομο

Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς 

Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας - 

Τροποποίηση του άρθρου 33 

του ν. 4025/2011

1. Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από 
γνώμη του ΚΕΣΥ δύνανται να καθορίζονται ιατρικές 
πράξεις με τοπική αναισθησία που εκτελούνται στις 
αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και 
απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλει-
στικά νοσοκομειακής χρήσης της παρ. 2 του άρθρου 12 
του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζο-
νται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και ο αναγκαίος 
εξοπλισμός πάσης φύσεως για τη διενέργειά τους κατά 
τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

β. Οι  ιατρικές πράξεις οφθαλμολογικής ειδικότη-
τας, που εκτελούνται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. με το-
πική αναισθησία και απαιτούν θεραπεία με φάρμακα 
κατηγορίας 1Α, αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης 
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), είναι 
οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Οργα-
νισμού Φαρμάκων, καθορίζεται ο τρόπος διακίνησης 
και διάθεσης των φαρμάκων που είναι αναγκαία για 
τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων ενδοϋαλοειδικής 
έγχυσης.».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται 
θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών 
πράξεων βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι αυτο-
τελείς Μ.Η.Ν. και οι Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και 
στη λειτουργία και κοστολόγηση πράξεων των μεικτών 
Μ.Η.Ν..».

3. Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 αντικα-
θίσταται ως εξής:
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«9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να 
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβά-
σεων μεταξύ των αυτοτελών Μ.Η.Ν. ή των Μ.Η.Ν. νοσο-
κομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες 
αποζημιώνονται βάσει της ως άνω κοστολόγησης.».

Άρθρο όγδοο

Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού 

Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Το προσωπικό των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας 
(Μ.Η.Ν.) της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 
(A΄ 228) διακρίνεται σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό 
και βοηθητικό. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
των Μ.Η.Ν. είναι κατ’ ελάχιστο το κάτωθι:

α. Ιατρικό προσωπικό: Κάθε Μ.Η.Ν. ορίζει ως επιστη-
μονικούς υπευθύνους, ειδικευμένους ιατρούς αντίστοι-
χης ειδικότητας με αυτές που αναπτύσσει. Κάθε Μ.Η.Ν. 
δύναται να συνεργάζεται με άλλους ιατρούς της ίδιας 
ειδικότητας, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες 
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας απαιτείται για την 
διενέργεια των ιατρικών πράξεων που έχουν προβλε-
φθεί στις υπουργικές αποφάσεις των παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 33 του ν. 4025/2011. Οι εργασιακές σχέσεις και 
το πλαίσιο συνεργασίας των επιστημονικά υπευθύνων με 
τους εξωτερικούς ιατρούς και συνεργάτες καθορίζονται 
με συμφωνία των μερών.

β. Νοσηλευτικό προσωπικό: Σε κάθε Μ.Η.Ν. απασχο-
λείται νοσηλευτικό προσωπικό με άδεια ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ 
ή και βοηθοί νοσηλευτών/τριών με άδεια ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος κατηγορίας ΔΕ. Για την εύρυθμη 
λειτουργία της Μονάδας και την ασφαλή παροχή υπη-
ρεσιών απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) νοσηλευτής 
εργαλειοδότης/ανά χειρουργική αίθουσα και ένας (1) 
νοσηλευτής κίνησης/ανά δύο χειρουργικές αίθουσες, 
οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο του ιατρού.

Άρθρο ένατο

Αριθμός χειρουργικών αιθουσών 

Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

1. Ο ελάχιστος αριθμός χειρουργικών αιθουσών είναι 
μία (1) χειρουργική αίθουσα στις αυτοτελείς Μονάδες 
Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και δύο (2) χειρουργικές 
αίθουσες στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν., όπου αναπτύσσονται 
δύο ή περισσότερες ειδικότητες, μη υφισταμένου μέγι-
στου επιτρεπόμενου αριθμού χειρουργικών αιθουσών.

2. Πολεοδομικά θέματα που αφορούν στην εγκατάστα-
ση και λειτουργία των αυτοτελών Ιδιωτικών Μ.Η.Ν. και 
εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης εξε-
τάζονται κατά το τρίτο άρθρο του ν. 4702/2020 (Α΄ 130), 
ανεξαρτήτως του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου κατά 
το χρονικό σημείο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Άρθρο δέκατο

Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας

Δαπάνες των Κέντρων Υγείας από την εξέταση δειγ-
μάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους 
φορείς διενέργειας εξετάσεων, δημοσίου ή και ιδιωτικού 
δικαίου, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 

από την 1η.3.2020 έως και τη δημοσίευση του παρό-
ντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθει-
ών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και 
πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του 
προϋπολογισμού των Δ.Υ.Πε., στις οποίες υπάγονται, 
με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από 
προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της οικείας Δ.Υ.Πε., με την οποία εγκρίνονται ο αριθμός 
των αποζημιούμενων εξετάσεων που διενεργήθηκαν και 
το ύψος της σχετικής δαπάνης.

Άρθρο ενδέκατο

Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση 

του άρθρου 54 του ν. 4690/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συστήνονται στα Νοσοκομεία της χώρας: α) πεντα-
κόσιες (500) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., 
β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο 
γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική 
νοσηλεία και γ) χίλιες (1000) οργανικές θέσεις νοσηλευ-
τικού προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και 
εκατό (100) οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Φυσικοθε-
ραπείας. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχω-
ση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των 
πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, πέραν 
των υφισταμένων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται 
στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32). 
Η κατανομή των θέσεων αυτών ανά νοσοκομείο, κατηγο-
ρία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών 
Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.).».

Άρθρο δωδέκατο

Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων 

Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων 

προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019

Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμα-
κευτικών προϊόντων ή στις φαρμακευτικές εταιρείες, 
που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόματης επιστροφής 
(clawback) του άρθρου  11 του ν.  4052/2012 (Α΄  41) 
του έτους 2019, όπως έχουν προκύψει μετά από την 
ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την ως άνω δι-
άταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με 
την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής 
(rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 
(Α΄ 31) για το έτος 2019 και της καταβολής των δόσε-
ων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για 
τα έτη 2012-2018. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, ο αριθμός 
των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς 
και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή 
του παρόντος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής 
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έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της 
οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υπο-
χρέωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφο-
ρίας φαρμακευτικών προϊόντων εκπίπτει της ρύθμισης.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Ποινές ιατρών - Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008

Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 
(Α΄  183) τροποποιείται και η  παρ.  4 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«4. Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλεπόμενων 
από το παρόν άρθρο υποχρεώσεων των ιατρών, πλην 
των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο πειθαρ-
χικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται 
επιπλέον στους ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε 
σχέση με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και τον Ο.Π.Α.Δ., με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων 
που διενήργησαν τον έλεγχο, οι κάτωθι κυρώσεις:

α. Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη 
συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%).

β. Πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000) ευρώ αναλόγως με τη συχνότητα και βαρύτητα 
της παράβασης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των προστίμων, 
τα ποσά αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμό-
ζονται ανάλογα τα  αναφερόμενα στην παρ.  18 του 
άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.

Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμόζεται και για 
τους λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και 
υπηρεσιών υγείας, που είναι συμβεβλημένοι με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Άυλα παραπεμπτικά

Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέρο-
ντος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποι-
ήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από συμβεβλημένους 
παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από την εκτέλεση στο Πληροφορι-
ακό Σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των άυλων παραπε-
μπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, δυνάμει της υπ’ αρ. 
3578/4.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας 
και Επικρατείας (Β΄  3234), θεωρούνται νόμιμες από 
την 4η.8.2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίη-
σης της διαδικασίας για την επιβεβαίωση της φυσικής 
παρουσίας του ασθενή στο διαγνωστικό κέντρο ή ια-
τρείο και την ενημέρωσή του για τα στοιχεία εκτέλεσης 
του παραπεμπτικού του, όπως καθορίζεται στην ως άνω 
κοινή υπουργική απόφαση. Οι δαπάνες από την εκτέλε-
ση των άυλων παραπεμπτικών εκκαθαρίζονται σύμφωνα 
με τις παρ. 6 και 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 
(A΄ 21), χωρίς άλλο δικαιολογητικό σε έντυπη μορφή, 
βάσει των ηλεκτρονικών στοιχείων εκτέλεσής τους στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Όριο φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρμακευτι-
κής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται 
ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του 
άρθρου 11 του ν. 4052/2012, ορίζεται σε δυο δισεκατομ-
μύρια ογδόντα οχτώ εκατομμύρια (2.088.000.000) ευρώ. 
Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε ογδόντα επτά εκατομμύ-
ρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευ-
τική δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα 
της λίστας 1Α του ν. 3816/2010) και δυο δισεκατομμύρια 
ένα εκατομμύριο (2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή φαρ-
μακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο δέκατο έκτο

Δαπάνες συμβεβλημένων και 

μη συμβεβλημένων παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Οι δαπάνες που αφορούν σε λογοθεραπείες, εργοθε-
ραπείες, ψυχοθεραπείες, καθώς και δαπάνες αγοράς των 
οπτικών ειδών δύνανται να αποζημιώνονται και απευθεί-
ας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, εφόσον εκτελού-
νται από μη συμβεβλημένους παρόχους με τον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και 
μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

2. Οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις παιδιών ή εφήβων 
του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που διενεργούνται για πρώτη φορά μετά 
από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται και απο-
ζημιώνονται μόνο σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
πάροχο της υπηρεσίας. Τα παιδιά ή οι έφηβοι που είχαν 
ξεκινήσει φυσικοθεραπεία σε μη συμβεβλημένο με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο, πριν από τη δημοσίευση του παρό-
ντος, μπορούν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους σε 
αυτόν. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου 
η προκαλούμενη δαπάνη αποζημιώνεται απ΄ ευθείας 
στους δικαιούχους.

3. Όσοι θεραπευτές ή θεραπευτήρια ειδικής αγωγής 
υπέβαλαν ή επιθυμούν να υποβάλουν δαπάνες στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4549/2018 
(Α΄ 105), δύνανται να συνεχίζουν να τις υποβάλουν με 
αυτήν τη διαδικασία και μέχρι τη σύναψη σύμβασης με 
τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση να είναι πιστοποι-
ημένοι σε αυτόν.

Άρθρο δέκατο έβδομο

Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ

1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του 
κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον εξακολουθεί να υφί-
σταται ο άμεσος κίνδυνος διασποράς του, επιτρέπεται 
η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσι-
ας Υγείας (ΕΟΔΥ) με αποζημίωση. Η υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου του ΕΟΔΥ, στην οποία αναφέρονται 
σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία, που δικαιολογούν την 
ανωτέρω υπερωριακή εργασία, ο αριθμός των υπαλλή-
λων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απα-
σχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ-
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πολογισμού του ΕΟΔΥ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι ώρες της υπερωριακής 
απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού του ΕΟΔΥ, 
ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο 
έτος, ως εξής:

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία. Για απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία για τους υπαλλήλους και 
πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΟΔΥ, οι ως άνω ώρες 
ορίζονται μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ανά υπάλληλο.

β. Βραδινή υπερωριακή εργασία και εργασία σε αργίες. 
Για το προσωπικό του ΕΟΔΥ και εφόσον αυτό απασχο-
λείται βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω 
ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288), 
αντίστοιχα, ανά υπάλληλο.

Η παρούσα ισχύει για το  χρονικό διάστημα από 
10.7.2020 έως 31.3.2021.

2. Θεωρούνται νόμιμες και αποζημιώνονται οι ώρες 
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
καθώς και οι  ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων των Κινητών 
Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, που απασχολούνται επτά (7) 
ημέρες την εβδομάδα σε εικοσιτετράωρη βάση και για 
το διάστημα από 4.5.2020 και έως τη δημοσίευση του 
παρόντος.

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 31.12.2020, ο ΕΟΔΥ δύνα-
ται να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως τεσσά-
ρων (4) μηνών ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό 
προσωπικό κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων 
επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της 
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα 
για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρό-
σκληση που αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΟΔΥ και 
του Υπουργείου Υγείας και συμπεριλαμβάνουν αποκλει-
στικά το πτυχίο και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
των αιτούντων, όπου αυτά απαιτούνται. Η πρόσληψη 
διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά πε-
ρίπτωση στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική 
πρόσκληση αναγκών, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα 
σειρά της αίτησης. Η παρούσα καταλαμβάνει και προ-
σλήψεις, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθή-
κες και προϋποθέσεις.

Άρθρο δέκατο όγδοο

Αγορά φαρμάκων από το Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΙΦΕΤ ΑΕ) για λογαριασμό των 

δημόσιων νοσοκομείων

Η παρ. 7 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«7. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) αγοράζει για λογαριασμό των δημόσιων 
νοσοκομείων φάρμακα, για τα οποία έχει προηγηθεί δι-
αδικασία διαπραγμάτευσης, έχουν συναφθεί συμφωνίες 
με Κ.Α.Κ. ή έχουν θεσπιστεί κλειστοί προϋπολογισμοί 

νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Για την υλοποί-
ηση της αγοράς των φαρμάκων διατίθενται στην ΙΦΕΤ ΑΕ 
οι ανάλογες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας και ισχύει το ποσοστό έκπτω-
σης προμήθειας φαρμάκων δημόσιων νοσοκομείων. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αγοράς των 
φαρμάκων και προμήθειας των δημοσίων νοσοκομείων, 
καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.».

Άρθρο δέκατο ένατο

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄  55), η  οποία κυ-
ρώθηκε με το  άρθρο  2 του ν.  4682/2020 (A΄  76) και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού 
τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (A΄ 83), ως προς τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
παρατείνεται έως την 31η.12.2020.

2. Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/
2020 (Α΄ 74), η οποία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 
αντιστοίχως του άρθρου 18 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), 
ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται 
έως την 31η.12.2020.

3. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), που 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου 
του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς την ισχύ συμβάσε-
ων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρόχων του, παρατείνεται έως 
την 28η.2.2021.

4. Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ως 
προς τη θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών με-
λών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προ-
μηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, παρατείνε-
ται έως την 28η.2.2021, από την ημερομηνία λήξης της.

5. Η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 
(A΄ 104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη 
λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 
2020-2021, παρατείνεται έως την 31η.12.2020.

Άρθρο εικοστό

Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - 

Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 
χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών την 
30ή.9.2020 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των 
κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσω-
πικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπι-
κού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του 
Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωρ-
γίου”, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτι-
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κού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), 
καθώς και των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων αρμο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
για χρονικό διάστημα έως και την 31η.10.2021 κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την υλοποίη-
ση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους 
φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν 
ισόποσης επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό. Η  παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει 
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 
προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΕΟΦ, διαφόρων ειδικοτήτων, δυ-
νάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρατείνονται έως την 
31η.10.2021 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συ-
νεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Άρθρο εικοστό πρώτο

Ρυθμίσεις συνταγογράφησης 

οπιοειδών και λοιπών ουσιών - 

Τροποποίηση του άρθρου 1 

του π.δ. 148/2007

Οι περ. α), β), δ), ε) και η) της παρ. 5Α του άρθρου 1 
του π.δ. 148/2007 (Α΄ 191) τροποποιούνται και η παρ. 5Α 
διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Α) α) Για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασμα-
τικής αιτιολογίας επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπι-
οειδών, όπως κωδεΐνης, διυδροκωδεΐνης, τραμαδόλης, 
οξυκωδόνης, μορφίνης, φαιντανύλης, ταπενταδόλης, 
βουπρενορφίνης, από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολο-
γίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής σε μέγιστη 
δόση που προσδιορίζεται με βάση την κλινική εικόνα 
του ασθενούς και την εμπειρία του ιατρού. Σε κάθε συ-
νταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των 
μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Αν κριθεί απολύτως 
αναγκαίο από τον ιατρό, μπορεί να εκδοθεί τρίμηνη 
συνταγή με μηνιαία εκτέλεση. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία με-
ταβάλλονται μέσα στον μήνα και δεν καλύπτονται από 
την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συντα-
γογραφείται ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον 
ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που 
συμπληρώνεται στο πεδίο “σχόλια” της συνταγής.

β) Μέγιστες ημερήσιες δόσεις για πόνο νεοπλασματι-
κής αιτιολογίας που συνταγογραφούνται από ιατρούς 
ανεξαρτήτως ειδικότητας:

Κωδεΐνη 240 mg
Διυδροκωδεΐνη 240 mg
Τραμαδόλη 400 mg
Οξυκωδόνη 40 mg
Ταπενταδόλη 400mg
Βουπρενορφίνη διαδερμική 52,5μg/h/72 ή 96 ώρες
Φαιντανύλη διαδερμική 37μg/h/72 ώρες
Μορφίνη 90 mg από του στόματος.

γ) Η συνταγογράφηση οπιοειδών της περ. β΄ σε με-
γαλύτερες δόσεις γίνεται με επανάληψη συνταγής που 
έχει εκδοθεί από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή 
παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής. Σε κάθε συνταγή 
αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαί-
ων αναγκών του ασθενών. Η επανάληψη της συνταγής με 
έκδοση μηνιαίων συνταγών γίνεται για μέγιστο χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλο-
νται μέσα στον μήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή 
που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται 
ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιο-
ειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που συμπληρώνεται 
στο πεδίο “σχόλια” της συνταγής. Η μέγιστη ποσότητα 
που μπορεί να χορηγηθεί ως συμπληρωματική θερα-
πεία δεν μπορεί να ξεπερνά σε ημερήσια δόση το 25% 
της ημερήσιας δόσης που έχει συνταγογραφηθεί από 
τον ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-
ογκολογίας ή παιδιατρικής και σε συνολική ποσότητα 
την αναγκαία για την κάλυψη επτά (7) ημερών.

δ) Για την αντιμετώπιση του σωματικού πόνου μη νε-
οπλασματικής αιτιολογίας από ιατρούς ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, ισχύουν τα εξής:

Κωδεΐνη 240 mg
Διυδροκωδεΐνη 240 mg
Τραμαδόλη 400 mg
Οξυκωδόνη 40 mg
Ταπενταδόλη 400mg
Βουπρενορφίνη διαδερμική 52,5μg/h/72 ή 96 ώρες
Διαδερμική φαιντανύλη 37μg/h/72 ώρες
Μορφίνη 90 mg από του στόματος.
ε) Για την αντιμετώπιση του πόνου μη νεοπλασματικής 

αιτιολογίας από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας, 
η μέγιστη δόση προσδιορίζεται με βάση την κλινική ει-
κόνα του ασθενούς.

στ) Σε κάθε συνταγή των περ. δ΄ και ε΄ αναγράφεται 
ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών 
του ασθενούς.

ζ) Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών με ενδοφλέβια, υπα-
ραχνοειδή ή επισκληρίδια οδό χορήγησης επιτρέπεται 
μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας. Ειδικά 
για την καταστολή και αναλγησία κατά την ενδοσκόπηση 
επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών αναλγητι-
κών, καθώς και κατασταλτικών φαρμάκων, με τήρηση 
της νόμιμης διαδικασίας (χρήση ηλεκτρονικής συντα-
γής και τήρηση επί τριετία αντιγράφου) από ιατρό ειδι-
κότητος γαστρεντερολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση 
τα επιτρεπόμενα σκευάσματα περιέχουν ουσίες που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες Α-Δ του άρθρου 1 του 
ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του 
παρόντος. Τα  ανωτέρω φαρμακευτικά σκευάσματα, 
οπιοειδή, όπως η φαιντανύλη και κατασταλτικά, όπως 
η μιδαζολάμη, καθώς και τα αντίδοτά τους, ναλοξόνη 
και φλουμαζενίλη, αναγράφονται σε ξεχωριστή ηλεκτρο-
νική συνταγή και χορηγούνται παρεντερικά στις απλές 
ενδοσκοπικές πράξεις, μόνα τους ή σε συνδυασμό και 
σε δόση κατάλληλη, με σκοπό την καταστολή, ηπίου ως 
μετρίου βαθμού, επιπέδου Ι-ΙΙ, σύμφωνα με τη διεθνή τα-
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ξινόμηση του βαθμού καταστολής. Η χορήγηση γίνεται 
από έμπειρο και εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό του ενδοσκοπικού εργαστηρίου σε τιτλο-
ποιημένες δόσεις με βάση την ανταπόκριση, τις ανάγκες 
και την ασφάλεια του ασθενούς. Περιορισμοί που έχουν 
τεθεί στη συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών 
και περιέχονται σε παλαιότερα προεδρικά διατάγματα 
ή υπουργικές αποφάσεις για τα συγκεκριμένα φάρμα-
κα, αίρονται για τους ιατρούς ειδικότητας γαστρεντε-
ρολογίας και για τη συγκεκριμένη ένδειξη, ήτοι για την 
καταστολή επιπέδου Ι-ΙΙ κατά τις ενδοσκοπικές πράξεις. 
Οι σύνθετες ενδοσκοπικές πράξεις σε όλους τους ασθε-
νείς και όλες οι ενδοσκοπήσεις σε ασθενείς με σοβαρά 
προβλήματα υγείας (ASA IV και V) πρέπει να γίνονται με 
μέτρια ή και βαθιά καταστολή, επιπέδου ΙΙΙ-IV, από αναι-
σθησιολογική ομάδα σε οργανωμένες μονάδες παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο είναι αναγκαίο και σε ασθενείς 
που υποβάλλονται σε επείγουσες ενδοσκοπήσεις, καθώς 
και σε ασθενείς με ιστορικό παρενεργειών ή συμβαμά-
των κατά τη διάρκεια καταστολής και αναισθησίας.

η) Η συνταγογράφηση φαιντανύλης άμεσης απελευθέ-
ρωσης για υπογλώσσια, διαπαρειακή ή διαρρινική χορή-
γηση επιτρέπεται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθη-
σιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής για 
την αντιμετώπιση του παροξυσμικού καρκινικού πόνου.

Υπογλώσσια βουπρενορφίνη και μεθαδόνη μπορούν 
να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρούς δημόσιας 
δομής στο πλαίσιο προγραμμάτων απεξάρτησης.

θ) Ισχυρά οπιοειδή αναλγητικά εκτός αυτών που ανα-
φέρονται στις περ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ και η΄ χορηγούνται μόνο 
από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο 
μη νεοπλασματικής αιτιολογίας και από ιατρό ειδικότη-
τας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας για τον 
πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας, σε δόσεις ισοαναλγη-
τικές με την από του στόματος μορφίνη.

ι) Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός που συνταγογραφεί 
οπιοειδή είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ασθε-
νούς για τη δοσολογία, τη σωστή χρήση, τις ανεπιθύ-
μητες ενέργειες και τους κινδύνους από τη χορήγηση 
οπιοειδών.

ια) Κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οπι-
οειδών αναλγητικών, αναγράφεται στη συνταγή η συ-
γκεκριμένη νόσος (βάσει κωδικοποίησης ICD-10), για 
την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της αγωγής 
με οπιοειδή.».

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - 

Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 

του ν. 3305/2005 (A΄ 17)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν. 3305/2005 (A΄ 17) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης καθορίζεται ως 
εξής:

α. Σπέρμα και ορχικός ιστός: αν το σπέρμα έχει κα-
τατεθεί από τρίτο δότη, μέχρι δέκα (10) έτη, ενώ αν 

το σπέρμα ή ο ορχικός ιστός έχει κατατεθεί μόνο για 
μελλοντική προσωπική χρήση στο πλαίσιο εφαρμογής 
μεθόδων Ι.Υ.Α., μέχρι πέντε (5) έτη.

β. Ωάρια και ωοθηκικός ιστός: πέντε (5) έτη.
γ. Ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια: πέντε (5) έτη.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διάρκεια της κρυοσυ-

ντήρησης μπορεί να παρατείνεται για πέντε  (5)  έτη 
κάθε φορά με έγγραφη αίτηση των δικαιούμενων, 
σύμφωνα με την παρ. 6, και ανώτατο όριο παράτασης 
τα είκοσι (20) έτη.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, 
που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό 
της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται 
στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και 
αποτελείται από Εποπτικό Συμβούλιο και Εκτελεστική 
Επιτροπή. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι το κύριο επι-
στημονικό και διοικητικό όργανο της Αρχής, που ασκεί 
τις αρμοδιότητες του επιστημονικού σχεδιασμού, των 
γνωμοδοτήσεων σε θέματα επιστημονικού αντικειμέ-
νου της Αρχής και της διαμόρφωσης των βασικών κα-
τευθυντήριων αρχών της δράσης της. Η Εκτελεστική 
Επιτροπή αναλαμβάνει την άσκηση των διοικητικών 
και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Αρχής σε θέματα 
εποπτείας των φορέων που υπάγονται σε αυτήν και 
των αδειοδοτήσεών τους. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από γνώμη του Επο-
πτικού Συμβουλίου της Αρχής που συνέρχεται για τον 
σκοπό αυτό αμέσως μετά τον ορισμό του, εξειδικεύονται 
και κατανέμονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής 
Αναπαραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20, 
μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας 
τους, η γραμματειακή τους υποστήριξη και κάθε άλλο 
αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.».

3. Το άρθρο 21 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 21
Συγκρότηση της Αρχής

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρι-
κώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αποτελείται από 
εννέα (9) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά.

2. Ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται 
Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία 
ή μη, είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου 
είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολο-
γίας, με πείρα σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας.

3. Η θητεία του Προέδρου, των μελών του Εποπτικού 
Συμβουλίου της Αρχής και των αναπληρωτών τους είναι 
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς 
δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερα από έξι (6) συ-
νεχόμενα έτη στην ίδια θέση.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης 
μέλους της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο 
της θητείας. Η θητεία των μελών της Αρχής παρατείνεται 
αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.
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5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου 
της Αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να δια-
θέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα. Ως προς την 
επιλογή του Προέδρου και του αναπληρωτή του προη-
γείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της 
Βουλής. Εφόσον Πρόεδρος της Αρχής οριστεί Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, σε 
γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, ο αναπληρωτής του 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά Καθηγητής ή Αναπληρωτής 
Καθηγητής Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτι-
κής γυναικολογίας και αντίστροφα.

6. Ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής ορί-
ζονται:

α. Τρεις (3) νομικοί με εμπειρία ή γνώση στο αντικεί-
μενο του ιατρικού δικαίου.

β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική 
Επιτροπή Βιοηθικής.

γ. Δύο (2) ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή 
μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ει-
δικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ι.Υ.Α.

δ. Ένας (1) ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή 
μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της 
ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική 
Υπογονιμότητα.

ε. Ένας (1) επιστήμονας του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με 
γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο 
γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμ-
βρυολογίας ή γενετικής.

7. Στον Πρόεδρο, στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου 
της Αρχής και στους αναπληρωτές τους που ανήκουν 
στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Α.Ε.Ι. επιτρέπεται 
η άσκηση των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., με κα-
θεστώς πλήρους απασχόλησης.

8. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αρχής, είναι πενταμε-
λής και απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο της Αρχής, ως 
Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο αυτής ως Αντιπρόεδρο, 
γ) και τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική 
ψηφοφορία από το  Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής. 
Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνε-
ται κάθε δύο (2) χρόνια και η θητεία τους ως μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει με την εγκατάσταση των 
νέων μελών της.

9. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, 
ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα μέλη του Εποπτικού Συμ-
βουλίου της Αρχής για πλήρη θητεία, τα οποία υποχρε-
ούνται κατά την πρώτη συγκρότησή τους σε σώμα να 
ορίσουν ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της 
Αρχής περιέρχονται το αρχείο, καθώς και το σύνολο των 
αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο 
άρθρο 20 του ν. 3305/2005 (A΄ 17), με την επιφύλαξη της 
περαιτέρω κατανομής τους με την υπουργική απόφαση 
της παρ. 2 του άρθρου 19 στην Εκτελεστική Επιτροπή.».

Άρθρο εικοστό τρίτο

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών 

στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

και έγκρισης φαρμάκων μέσω του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως το αργότερο έως τις 31.12.2020, μηνιαίες ή 
επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν σταθερή 
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πά-
σχοντες και έχει παρέλθει η ισχύς τους κατά τον χρόνο 
έναρξης ισχύος του παρόντος, ανανεώνονται για χρονι-
κό διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως 
την 31η.12.2020, ως εξής:

Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συ-
νταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένου 
μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για 
τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου 
της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συ-
νοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγής από 
τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά 
στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του 
συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε πε-
ριπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατο-
μικής παραγγελίας, μετά την επανέκδοση της οικείας 
συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από 
τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι 
πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, 
έως την 31η.12.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου 
από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου 
οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθ-
μού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρ-
χονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, 
ήτοι ταυτότητα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, 
στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) 
της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων από τρίτα 
πρόσωπα προϋποθέτει την προσκόμιση των ανωτέρω 
δικαιολογητικών ταυτοποίησης και τη συμπλήρωση 
απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και πα-
ραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποί-
ησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής. 
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνα-
τή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας τριών (3) συνε-
χόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών 
που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως το αργότερο έως την 31η.12.2020, δύναται 
να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή επαναλαμβανόμε-
νων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική 
αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες 
είτε έχουν εκδοθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγο-
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γράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, 
είτε πρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του δι-
οικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως το αργότερο έως την 31η.12.2020, για φάρ-
μακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρο-
νικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) είναι εφικτή η  συνέχιση 
της αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία 
μέχρι την 31η.12.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού 
ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σ.Η.Π..

Άρθρο εικοστό τέταρτο

Διαδικασία επιλογής Διοικητή και 

Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου - 

Τροποποίηση του άρθρου 7 

του ν. 3329/2005 (A΄ 17)

Το δέκατο πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 
του ν. 3329/2005 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Δεν δύναται να κατέχει θέση Διοικητή ή Αναπληρω-
τή Διοικητή Νοσοκομείου, όποιος εργάζεται ή υπηρετεί 
στο Νοσοκομείο αυτό. Από την ανωτέρω προϋπόθεση 
εξαιρούνται για κάθε διαδικασία επιλογής Διοικητή ή 
Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου όσοι ήδη κατέχουν 
θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείων, 
για τις θέσεις που προκηρύσσονται στα Νοσοκομεία που 
υπηρετούν.».

Άρθρο εικοστό πέμπτο

Προϊόντα δειγματισμού

Το άρθρο δέκατο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο τέταρτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4722/2020 (A΄ 177) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την 31η.12.2020, πάσης φύσεως επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέ-
πεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματι-
σμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) στην 
περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται 
απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση 
των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς 
να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση 
χαρτιών δειγματισμού ή β) με τη χρήση ατομικών σφρα-
γισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά 
ο καταναλωτής, τα οποία δεν επιστρέφονται. Κατ’ εξαίρε-
ση, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, είναι δυνατή η χρήση 
των προϊόντων δειγματισμού με τη διαμεσολάβηση του 
υπαλλήλου και με τη χρήση ειδικών εξαρτημάτων μίας 

χρήσης. Ο ως άνω τρόπος χρήσης των προϊόντων δειγ-
ματισμού, διά των υπαλλήλων, πρέπει να προβάλλεται 
ευκρινώς, με ειδικές σημάνσεις, σε διάφορα σημεία εντός 
των καταστημάτων. Με τον όρο “προϊόντα δειγματισμού” 
νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των 
επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρή-
ση από τον καταναλωτή στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων δειγματισμού που 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, επιβάλλεται 
με απόφαση της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο 
πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση, εφαρμοζο-
μένης αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφασης 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1116)».

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο εικοστό έκτο

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός 

οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός 

Δημοσίων Επενδύσεων

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 
2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον 
ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώ-
σεις κατά ένα δισεκατομμύριο εικοσιένα εκατομμύρια 
(1.021.000.000) ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά πε-
ντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ στο συγχρη-
ματοδοτούμενο σκέλος. Οι προστιθέμενες πιστώσεις 
εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με 
την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο εικοστό έβδομο

Παράταση ρυθμίσεων για 

τον κορωνοϊό COVID-19

1. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τεσσα-
ρακοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ως προς τις συμβάσεις εργα-
σίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των εταιρειών 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟ-
ΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», παρατείνεται από τη λήξη της έως την 
31η.12.2020.

2. Η  ισχύς του άρθρου δέκατου 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 την ισχύ των συμβάσεων των οικογε-
νειακών ιατρών του ΕΟΠΥΥ, παρατείνεται από την ημε-
ρομηνία λήξης της έως την 30ή.11.2020, με τους ίδιους 
όρους.
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3. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
δέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4722/2020 (Α΄ 177) παρατείνεται έως την 30ή.11.2020.

Άρθρο εικοστό όγδοο

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού 

των Τοπικών Μονάδων Υγείας

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύ-
ναται να να προσλαμβάνεται έως την 31η. 12.2020, για 
ένα (1) έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό 
βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκ-
κλιση των κείμενων διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσο-
κομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία 
της Χώρας, στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, 
στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), 
στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις 
για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λει-
τουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχε-
τικής έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280) και η εκ των προτέρων 
ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Η ισχύς της 
διάταξης αυτής άρχεται από 1.10.2020.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με από-
φαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό δι-
άστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, 
ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να με-
τακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατό-
τητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, 
νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπι-
κές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλ-
λους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19. Ο ως ανωτέρω προγραμματισμός απασχό-
λησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει 
τη λειτουργία μιας πλήρους βάρδιας συγκροτημένης 
ΤΟ.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηματοδοτείται από επιχει-
ρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Άρθρο εικοστό ένατο

Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού 

στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 

αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση 

του άρθρου 28 του ν. 4708/2020

Το άρθρο 28 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 28
Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 
αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19

1. Για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 
31ης.12.2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπη-
ρεσιών Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής 
Περιφέρειας, δύναται να μετακινείται για χρονικό διά-
στημα ενός (1) μηνός με δυνατότητα παράτασης έως 
και τρεις (3) μήνες, υγειονομικό προσωπικό των νοσοκο-
μείων και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό 
την κάλυψη επιτακτικών αναγκών προστασίας δημόσιας 
υγείας που σχετίζονται με τη διαχείριση και ιχνηλάτη-
ση θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την 
επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης και διασφάλισης του 
περιορισμού της διασποράς της νόσου και διαφύλαξης 
της δημόσιας υγείας.

2. Το ως άνω προσωπικό αμείβεται από τον φορέα 
προέλευσής του. Σε αυτό εφαρμόζεται αναλόγως η περ. 3 
της παρ. Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

Άρθρο τριακοστό

Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας 

Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής 

φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού 

υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών 

ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

για τον εντοπισμό κρουσμάτων 

κορωνοϊού COVID -19

Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020 (Α΄  83) 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του 
ν. 4715/2020 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας 
Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής 
φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού 
υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών 
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 
για τον εντοπισμό κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19

1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 συστήνονται Κινητές 
Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα 
δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμε-
νο: α) την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής 
φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώ-
πων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ 
Ειδικού Σκοπού Νοσηλευτικής Φροντίδας και λήψης 
δειγμάτων βιολογικού υλικού) και β) την άμεση εκτέλε-
ση δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 
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για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 
(ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων). Η λειτουρ-
γία των ομάδων του προηγούμενου εδαφίου συνιστά 
δράση, η οποία εντάσσεται στην Πράξη “Δημιουργία 
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευ-
τικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού 
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, 
η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020”.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών, δύναται να τρο-
ποποιούνται υφιστάμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις 
σε σχέση με την λειτουργία των ΚΟΜΥ της περ. α΄ της 
παρ. 1. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι επιμέρους 
λεπτομέρειες σύστασης των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού, της 
περ. α΄ της παρ. 1, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
τους, οι  επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επι-
κράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική 
τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και 
οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα 
του στελεχιακού δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών 
προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δρά-
σεων, καθώς και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης. 
Οι ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέα υλοποίησης της 
πράξης του δευτέρου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός 
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται 
οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης των ΚΟΜΥ Ειδικού 
Σκοπού της περ. β΄ της παρ. 1, η ημερομηνία έναρξης λει-
τουργίας τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην 
Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική 
τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και 
ειδικά με τις ομάδες της περ. α΄ της παρ. 1 και οργανικές 
δομές αναφοράς, η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
οι ειδικότητες απασχόλησης, τo χρονικό διάστημα της 
σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, 
το κόστος συγκρότησής τους, καθώς και οι λεπτομέρειες 
υλοποίησης της πράξης. Οι ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού συ-
γκροτούνται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως 
φορέα υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου.

2. Για χρονικό διάστημα έως και την 31η.12.2020 και 
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο Εθνι-
κός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέας 
υλοποίησης της Πράξης “Δημιουργία δικτύου νοσηλευ-
τών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας 
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα 
πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, δύναται, κατά 
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί 
προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει 

συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη στελέ-
χωση των κινητών μονάδων της παρ. 1, β) προμήθειας 
και μίσθωσης ενδεδειγμένων φορτηγών οχημάτων και 
οχημάτων για τις ανάγκες μετακινήσεων των κινητών συ-
νεργείων και του εξοπλισμού τους για τις ανάγκες των με-
τακινήσεων του προσωπικού της παρ. 1, γ) προμήθειας 
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων και 
ελέγχων, δ)  προμήθειας αντιδραστηρίων μοριακού 
ελέγχου μετά συνοδού εξοπλισμού τους και γρήγορων 
ελέγχων αντιγόνων, ε) ενίσχυσης του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη δια-
χείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού 
υλικού και δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid 
test), στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) παρο-
χής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση 
και αξιολόγηση και η) συμβάσεων προμηθειών ή και 
υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων 
δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
εκάστοτε τεχνικό δελτίο. Η πρόσκληση για τη σύναψη 
των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται 
μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτη-
τες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με 
σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο 
της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων 
υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την 
υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 
(Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμά-
των βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσμα-
τα κορωνοϊού COVID-19, η οποία χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα 2014-2020”)».

Άρθρο τριακοστό πρώτο

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων 

μοριακών ελέγχων (rapid test) και 

υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής 

στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε 
περίπτωση όχι πέραν της 31ης.1.2021, απαγορεύονται 
η ελεύθερη διάθεση, η θέση σε λειτουργία και η χρήση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα 
ως τελικούς χρήστες, που χρησιμοποιούνται για τη δι-
ενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων για τη 
μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται 
με τον κορωνοϊό COVID-19.

2. Στην έννοια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα-
χέων αυτοελέγχων με τον κορωνοϊό COVID-19, όπως 
τα ΙgG, IgM και IgA. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
εξειδικεύεται κάθε θέμα σχετικό με τις κατηγορίες ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων, που εμπίπτουν στην απα-
γόρευση της παρ. 1.

3. Νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά διαγνωστικά ερ-
γαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, 
Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ., 
δύνανται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
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ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), για τη διενέργεια 
ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσι-
κών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοση-
λευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση 
του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυ-
σικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα. 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά 
από εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων 
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, καθο-
ρίζονται τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνω-
στικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα-
χέων μοριακών ελέγχων (ελάχιστο επιθυμητό ποσοστό 
επιτυχίας μέτρησης), οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, 
που δύνανται να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχου τύπου 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επι-
δημιολογικούς σκοπούς, οι κατηγορίες προσώπων που 
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού 
ελέγχου με αναφορά στα επιδημιολογικά τους χαρα-
κτηριστικά, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω 
λεπτομέρεια.

4. Φυσικά πρόσωπα που διαγιγνώσκονται θετικά σε 
δοκιμασία μοριακού ελέγχου υπό τους όρους της παρ. 3, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε περαιτέρω εργαστηριακό 
έλεγχο τύπου PCR για την επιβεβαίωση του αποτελέ-
σματος.

5. Οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μορια-
κών ελέγχων (rapid test) υποχρεούνται αμελλητί να κα-
ταχωρούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε 
διακριτή Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, 
που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, 
τα  στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων 
που ελέγχθηκαν, το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή 
αρνητικό), καθώς και την κατηγοριοποίηση του εκάστοτε 
ελεγχόμενου φυσικού προσώπου σε μία εκ των υπαγόμε-
νων στη συγκεκριμένη μορφή επιδημιολογικών ελέγχων 
ομάδων προσώπων. Η μη καταχώρηση ή η καθυστερη-
μένη καταχώρηση των στοιχείων στην εφαρμογή επισεί-
ει τις ακόλουθες κυρώσεις: α) πρόστιμο τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση 
λειτουργίας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, 
σε περίπτωση ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, ορίζεται η έναρξη λειτουργίας 
της εφαρμογής της Βάσης Επιδημιολογικών Ελέγχων, 
ο τρόπος ένταξής της και διασύνδεσής της με το Εθνικό 
Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα χαρακτηριστικά λει-
τουργίας της, οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων 
μοριακών ελέγχων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης ή και 
καταχώρησης, οι φορείς παρακολούθησης δεδομένων 
για επιδημιολογικούς λόγους, καθώς και κάθε σχετική 
προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

Άρθρο τριακοστό δεύτερο

Δωρεά για την ολοκλήρωση 

του έργου κατασκευής ΜΕΘ

Στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 13.4.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) προστίθεται 
παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελ-
λήνων, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, 
διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των οκτακο-
σίων χιλιάδων (800.000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαρια-
σμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών 
Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, στην εταιρεία 
“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη λειτουργική ολοκλή-
ρωση, με την προσθήκη πεζογέφυρας, της κατασκευής 
του έργου της παρ. 1. Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται από 
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, κατά παρέκκλι-
ση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων και δεν 
επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Σχετικά με τον 
Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ΄ 
του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), 
χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονο-
μικών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εγκρίνονται η οικοδομική άδεια και οι περι-
βαλλοντικοί όροι του έργου, μετά από εισήγηση των 
αρμόδιων, κατά περίπτωση, Γενικών Διευθυντών, κατά 
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νο-
μοθεσίας. Για τη δωρεά αυτήν εφαρμόζονται οι παρ. 2 
έως 5. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου του παρόντος 
δύναται να συνάπτεται και κατά τις προβλέψεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

Άρθρο τριακοστό τρίτο

Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών 

για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υπο-
τροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους δι-
δάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού 
έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου 
κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών 
αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την εφαρ-
μογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι ανταποδοτικές 
υποτροφίες του παρόντος δεν υπόκεινται σε οποιονδή-
ποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

2. Η κάλυψη της δαπάνης των υποτροφιών της παρ. 1 
μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων, που διαχειρίζονται οι Ειδικοί 
Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα-
θορίζονται το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και 
τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών 
της παρ. 1, εφόσον η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμ-
μάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

3. Υποτροφίες της παρ. 1 δύνανται να χορηγούνται 
και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό έργων/προγραμ-
μάτων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς 
πόρους, που εξασφαλίζει το κάθε Τμήμα ή Σχολή του 
Α.Ε.Ι. ή το ίδιο το Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζο-
νται το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και τυχόν 
λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της 
παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Άρθρο τριακοστό τέταρτο

Όργανα διοίκησης και ελέγχου ΕΟΠΥΥ - 

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3918/2011

Το άρθρο 20 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 20
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Στον ΕΟΠΥΥ προβλέπονται τα ακόλουθα όργανα 
διοίκησης και ελέγχου: Διοικητής, μη εκτελεστικός Πρό-
εδρος και Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

2. Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία (1) θέση Διοικητή. Ο Δι-
οικητής επιλέγεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών και 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκ-
παιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 
της αλλοδαπής και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά 
θέματα. Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης.

3. Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία (1) θέση μη εκτελεστι-
κού Προέδρου. Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος επιλέγεται 
για θητεία τεσσάρων (4) ετών, πρέπει να διαθέτει τουλά-
χιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και 
εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ο Διοικη-
τής και ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διορίζο-
νται σύμφωνα με την παρ. 6, μετά από την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας προεπιλογής των άρθρων 20 επ. του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) και της διαδικασίας ακρόασης, σύμ-
φωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της 
Βουλής επί της πρότασης του Υπουργού Υγείας.

4. Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ είναι το ανώτατο διοικητικό όρ-
γανο του ΕΟΠΥΥ και διαμορφώνει τη στρατηγική και την 
πολιτική δράσης του Οργανισμού, με στόχο την αποτε-
λεσματικότερη επίτευξη του σκοπού του. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στο άρθρο 22.

5. Το Δ.Σ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που δι-
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδι-
κότερα, αποτελείται από:

α. Τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, ως Πρόεδρο του Δ.Σ..
β. Δύο (2) μέλη, ειδικούς Επιστήμονες, με τους ανα-

πληρωτές τους, ιδίων προσόντων με τον Πρόεδρο, εκ 
των οποίων ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο των ασφαλι-
σμένων και των συνταξιούχων, που υποδεικνύεται από 
κοινού από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον 
αναπληρωματικό του και ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο 
των εργοδοτών, που υποδεικνύεται από κοινού από τον 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενι-
κή Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελλη-
νικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τον αναπληρωματικό του. Τα 

μέλη αυτά ορίζονται από τους φορείς εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

γ. Τέσσερα (4) πρόσωπα που έχουν εμπειρία και κα-
τάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Ορ-
γανισμού, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, 
με τους αναπληρωτές τους. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, ορίζεται το μέλος της σύνθεσης του Δ.Σ. 
εκ των μελών του προηγούμενου εδαφίου, το οποίο 
αναπληρώνει τον Διοικητή (προσωρινό ή τακτικό) σε 
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του στο σύνολο των 
καθηκόντων του τόσο ως Προέδρου του Δ.Σ., όσο και ως 
Διοικητή του ΕΟΠΥΥ.

δ. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από κοινού από 
τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), τον Πα-
νελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και την Ελληνική Οδο-
ντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), με τον αναπληρωτή του, 
κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανω-
τέρω φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίησή τους.

ε. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνι-
κή Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 
με τον αναπληρωτή του, κατόπιν πρότασης που υπο-
βάλλεται από τον ανωτέρω φορέα εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του.

στ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας με 
Α΄ βαθμό και θέση Γενικού Διευθυντή ή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.

ζ. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων 
του ΕΟΠΥΥ, με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με 
ειδική εκλογική διαδικασία. Κατά την πρώτη συμμετο-
χή των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και μέχρι τις 
αμέσως επόμενες εκλογές του Συλλόγου, ο εκπρόσωπος 
με τον αναπληρωματικό του δύνανται να ορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

6. Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρίσταται 
ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρ-
μόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ανάλογα με τη φύση 
του θέματος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του ΕΟΠΥΥ, 
εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους κατά τη διάρκεια συ-
ζήτησης θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

7. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του 
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με 
πράξη του Διοικητή ως Προέδρου του Δ.Σ..

8. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει επί τρεις (3) συνεχείς 
συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του 
Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

9. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής. Η θη-
τεία των μελών του Δ.Σ., των οποίων οι θέσεις δεν καταρ-
γούνται με τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται 
αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό ή την ανάδειξη των νέων 
μελών στη θέση τους. Η ρύθμιση του προηγούμενου 
εδαφίου καταλαμβάνει και όλα τα μέλη του Δ.Σ., που 
τελούν σε θητεία κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
και των οποίων προβλέπεται αντικατάσταση κατά τις 
διατάξεις του παρόντος. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται 
να επανεκλέγονται. Σε  κάθε περίπτωση, η  συνολική 
διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα οκτώ (8) έτη. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και 
κατά τον ορισμό του πρώτου Δ.Σ..



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10905Τεύχος A’ 204/22.10.2020

10. Ο Διοικητής και ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος και 
τα μέλη του Δ.Σ. παύονται, υπό τις προϋποθέσεις των 
κείμενων διατάξεων, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο 
και τον ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

11. Ο Διοικητής εξομοιώνεται μισθολογικά, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, αντίστοιχα, με τον Διοικη-
τή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ). Ειδικότερα, ζητήματα για την εφαρμογή 
του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η μηνιαία αποζη-
μίωση των μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, και των εισηγητών 
στο Δ.Σ., καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας. Αν στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ συμμε-
τέχει μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

12. Το  Δ.Σ. μετά τη συγκρότησή του, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, συνεδριάζει το αργότερο μέσα σε ένα (1) 
μήνα, και καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εύρυθμη λειτουργία του. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μη-
νών από τη συγκρότηση, το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει 
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ..

13. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει αρμοδιότητές του, εν 
όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη 
του ή σε στελέχη του Οργανισμού με θέσεις ευθύνης, 
καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους αυτής της 
ανάθεσης.

14. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) 
εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, 
τακτικά και αναπληρωματικά, και για τα μέλη της Επιτρο-
πής Διαπραγμάτευσης, τακτικά και αναπληρωματικά, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252).

15. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, τακτικά και αναπλη-
ρωματικά, και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, 
τακτικά και αναπληρωματικά, δεν ευθύνονται αστικά 
έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του 
ΕΟΠΥΥ, για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 4208/2013, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία 
αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών 
και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το καθή-
κον εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). 
Τα άρθρα 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται 
αναλογικά σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα.

16. Όπου στις διατάξεις περί ΕΟΠΥΥ γίνεται αναφορά 
στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, νοείται εφε-
ξής ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι την επιλογή και τον δι-
ορισμό του Διοικητή, με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
ορίζεται προσωρινός Διοικητής, ο οποίος ασκεί πλήρως 
τα καθήκοντα του Διοικητή. Η πρώτη διαδικασία πλή-
ρωσης θέσης Διοικητή ολοκληρώνεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος και τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται 
στα άρθρα 20 επ. του ν. 4735/2020 και στον Κανονισμό 
της Βουλής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

17. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για 
τον οργανισμό του ΕΟΠΥΥ, όλες οι οργανικές μονάδες 
του ΕΟΠΥΥ υπάγονται στον Διοικητή.».

Άρθρο τριακοστό πέμπτο

Αρμοδιότητες του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ 

και Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή

Το άρθρο 21 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και 
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή

1. Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Διοικεί τον ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει για τα ζητήματα ορ-

γάνωσης και διαχείρισής του και διασφαλίζει την αποτε-
λεσματική και εύρυθμη λειτουργία του.

β. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν 
νομοθετική ρύθμιση.

γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του ΕΟΠΥΥ και εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη των αναγκαί-
ων μέτρων για την υλοποίησή του.

δ. Αναθέτει και υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότη-
σης του Δ.Σ. πάσης φύσεως συμβάσεις που συνάπτει 
ο ΕΟΠΥΥ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

ε. Παραγγέλλει, εποπτεύει και συντονίζει τις ελεγκτικές 
διαδικασίες των οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ.

στ. Αποφασίζει για θέματα διαχείρισης του ανθρώπι-
νου δυναμικού του οργανισμού, κατόπιν εισήγησης της 
αρμόδιας διεύθυνσης.

ζ. Εγκρίνει τον Οργανισμό του ΕΟΠΥΥ που καταρτίζει 
η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού, μετά από πρότα-
ση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυν-
σης, και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.. Ο Οργανισμός του 
ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη διάρθρωση των 
υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, τον συνολικό αριθμό 
των οργανικών θέσεων και την κατανομή των θέσεων 
προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις 
οργανικές μονάδες, τον τρόπο επιλογής των διευθυντι-
κών στελεχών και τα περιγράμματα εργασίας τους.

η. Υποβάλλει, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύ-
θυνσης, τα ερωτήματα προς το γραφείο του Νομικού 
Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 
ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους.

θ. Συγκροτεί ομάδες εργασίας που αποτελούνται από 
στελέχη του ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες για τη διαχείριση ζητη-
μάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.

ι. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε 
αποστολές εντός και εκτός Ελλάδος, στο πλαίσιο της 
εκπροσώπησης του οργανισμού ή για προγράμματα 
εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.

ια. Αποφασίζει τη διάθεση χρηματικών ποσών από 
τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ για δαπάνες που εξυπηρετούν 
υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εκδηλώσεις, συμμετοχή 
σε διεθνείς οργανισμούς, συνδρομή και συμμετοχή σε 
επιστημονικά δίκτυα και περιοδικά και έξοδα φιλοξενίας 
ξένων αποστολών.

Ο Διοικητής μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει 
σε προϊσταμένους των οργανικών του μονάδων, ειδι-
κά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή 
το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση “με εντολή 
Διοικητή”.
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2. Συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή. 
Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο επικουρεί τον Διοικητή 
στο έργο του, έχει την αρμοδιότητα της πλήρους γραμ-
ματειακής και διοικητικής υποστήριξης του έργου του 
Διοικητή. Επιμελείται την τήρηση του πρωτοκόλλου και 
του αρχείου του, καθώς και την αλληλογραφία του, συ-
ντονίζει, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
υπηρεσίες, κάθε θέμα που αφορά στον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές και επιμε-
λείται την προμήθεια και διαχείριση υλικών. Το Αυτοτε-
λές Τμήμα Γραμματείας του Διοικητή στελεχώνεται από 
προσωπικό του ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Διοικητή του.

3. Συστήνονται στον ΕΟΠΥΥ τέσσερις (4) θέσεις ειδι-
κών συμβούλων - συνεργατών και μία (1) θέση δημοσι-
ογράφου στο γραφείο του Διοικητή. Οι ανωτέρω πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδα-
πής. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133), με την επιφύλαξη, ότι οι θέσεις του πρώτου εδα-
φίου που αντιστοιχούν σε μετακλητούς δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις τρεις (3). Οι πράξεις πρόσληψης ιδιωτών 
και οι αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών 
στις ως άνω θέσεις, διενεργούνται κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται 
οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συμβούλων-
συνεργατών της παρούσας».

Άρθρο τριακοστό έκτο

Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού Προέδρου - 

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας

Προστίθεται άρθρο 22Α στον ν. 3918/2011 (Α΄ 31), ως 
εξής:

«Άρθρο 22Α
Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού 
Προέδρου του ΕΟΠΥΥ - 
Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας

1. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δεν έχει εκτελεστικές αρμο-
διότητες, προΐσταται των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Ελέγχου και Διαφάνειας που συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ και 
διευθύνει τις εργασίες της. Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος 
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Επι-
τροπής Ελέγχου και Διαφάνειας,

β) εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας και τις βασικές 
θεματικές της ετήσιας έκθεσης για τη διαπίστωση ελλεί-
ψεων και δυσλειτουργιών του ΕΟΠΥΥ προς την Επιτροπή 
Ελέγχου και Διαφάνειας,

γ) ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσω-
πικού του ΕΟΠΥΥ.

2. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας στον 
ΕΟΠΥΥ, η οποία αποτελείται από τον μη εκτελεστικό 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη με 
πλήρη ανεξαρτησία προς τα λοιπά όργανα διοίκησης του 
ΕΟΠΥΥ και τους αναπληρωματικούς τους. Σε περίπτωση 

κωλύματος ή απουσίας του μη Εκτελεστικού Προέδρου 
αναπληρώνεται στα καθήκοντά του στην Επιτροπή Ελέγ-
χου και Διαφάνειας από εκείνο εκ των μελών που ορίζεται 
ως αναπληρωτής του στην απόφαση συγκρότησης της 
παρ. 3. Τα μέλη επιλέγονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών 
και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυ-
χίο της αλλοδαπής, καθώς και αποδεδειγμένη γνώση 
σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, νομικού ελέγχου 
και διοίκησης.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, με την οποία καθορίζεται και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής. 
Η μηνιαία αποζημίωση του μη εκτελεστικού Προέδρου, 
των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου και 
Διαφάνειας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Υγείας.

4. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις πράξεις οικονο-

μικής διαχείρισης και διαχείρισης της περιουσίας του 
ΕΟΠΥΥ εκ μέρους των οργάνων διοίκησής του και συ-
ντάσσει ετήσια έκθεση για τη διαπίστωση ελλείψεων και 
δυσλειτουργιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότη-
τας σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, προτείνοντας 
βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, την οποία υποβάλλει 
στον Υπουργό Υγείας και στον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ,

β) εισηγείται στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ την υιοθέτηση 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικής 
διαχείρισης κινδύνων,

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστη-
μάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και της λειτουργίας της υπηρεσίας εσω-
τερικού ελέγχου,

δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης και ασκεί τον 
έλεγχο επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων,

ε) συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας της εντός 
διμήνου από τη συγκρότησή της σε σώμα. Το έργο της 
γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Ελέγχου και 
Διαφάνειας εκτελεί υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ορί-
ζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητή 
του ΕΟΠΥΥ.».

Άρθρο τριακοστό έβδομο

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 

ΕΟΠΥΥ και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων - 

Ρυθμίσεις διοικητικής αναδιοργάνωσης 

του ΕΟΠΥΥ

1. Οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του 
ν. 3086/2002 (Α΄ 324) αντικαθίστανται ως εξής:

«2.α. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμ-
βούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ΝΣΚ. Για τις 
ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Νομικού Συμβού-
λου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ οι οργανικές θέσεις του κύρι-
ου προσωπικού του ΝΣΚ αυξάνονται αντίστοιχα κατά 
δύο (2) θέσεις Παρέδρων και δύο (2) θέσεις δικαστικών 
πληρεξουσίων.
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β. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβού-
λου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ ανήκει ιδίως:

βα. Η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπησή του 
στις δικαστικές υποθέσεις που δεν έχουν ανατεθεί από 
τον Προϊστάμενο του Γραφείου στο Τμήμα Νομικών Υπο-
θέσεων του ΕΟΠΥΥ.

ββ. Η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα του Δι-
οικητή του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις του ΝΣΚ.

βγ. Η νομική υποστήριξη του ΕΟΠΠΥ κατά την κατάρ-
τιση συμβάσεων.

βδ. Η νομοτεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση 
σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν 
στον ΕΟΠΥΥ.

γ. Στο Γραφείο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις για 
το ΝΣΚ, Τριμελής Επιτροπή, ενώπιον της οποίας εισάγο-
νται εισηγήσεις για τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς της. 
Εφόσον την υπόθεση χειρίζεται δικηγόρος, συντάσσεται 
έγγραφη προεισήγηση από αυτόν. Ο δικηγόρος, μπορεί, 
εάν συντρέχει σημαντικός λόγος, κατά την κρίση του 
Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής, να παρίσταται χω-
ρίς δικαίωμα ψήφου και να αναπτύσσει την προεισήγησή 
του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ 
καθορίζονται λεπτομέρειες για θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας του Γραφείου, καθώς και του Τμήματος Νο-
μικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 31) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στον Διοικητή υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:
α) Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ. Το Τμή-

μα Νομικών Υποθέσεων τελεί υπό την εποπτεία του 
Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ 
και έχει προϊστάμενο τον εκάστοτε προϊστάμενο του 
Γραφείου Νομικού Συμβούλου. Στο Τμήμα υπάγονται 
οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο Αυ-
τοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το Τμήμα Νομικών 
Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ έχει ως αρμοδιότητα τη νομική 
υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων 
του ΕΟΠΥΥ που του ανατίθενται από τον προϊστάμενο 
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ. 
Με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, που εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου 
Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ, δύναται να 
ανατίθεται, κατά περίπτωση, ο χειρισμός δικαστικών και 
εξωδίκων υποθέσεων του Γραφείου Νομικού Συμβού-
λου σε δικηγόρους, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων 
εμπειρίας και εξειδίκευσης, με αμοιβή για κάθε υπόθεση 
ξεχωριστά. Ο αριθμός των δικηγόρων αυτών δεν μπο-
ρεί να υπερβεί τον αριθμό που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και αναρτάται μέχρι την 
31η Μαρτίου κάθε έτους στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. 
Η αμοιβή των δικηγόρων καθορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Μέχρι την 
έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου 
αριθμού δικηγόρων, συνεχίζεται η ανάθεση υποθέσεων 

του ΕΟΠΥΥ στους υφιστάμενους κατά περίπτωση δικη-
γόρους. Δικαστικές υποθέσεις που είχαν ανατεθεί, έως 
τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Δ.Σ. ή 
του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ σε συνεργαζόμενους ιδιώτες 
δικηγόρους, διεκπεραιώνονται από αυτούς και οι αμοι-
βές εκκαθαρίζονται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 
ανάθεσης.

Δικαστικές υποθέσεις του ΕΟΠΥΥ που εκκρεμούν, κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος, ενώπιον παντός δικαστη-
ρίου και σε οποιονδήποτε βαθμό, διεκπεραιώνονται με 
απόφαση του προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμ-
βούλου, από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν 
στο γραφείο Νομικού Συμβούλου ή από δικηγόρους με 
έμμισθη εντολή του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων 
του ΕΟΠΥΥ ή από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, 
για υποθέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί. Υποθέσεις 
που εκκρεμούν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής της 
παρ. 5 της υπ’ αρ. 288/16.8.2017 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 2939), εισάγονται 
ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού 
Συμβούλου με προεισήγηση του δικηγόρου που χειρί-
στηκε την υπόθεση και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις για το ΝΣΚ. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπη-
ρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του 
ΕΟΠΥΥ, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που 
υπηρετούν στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ, 
έχουν, με μόνη την ιδιότητά τους αυτή, και χωρίς τη χρή-
ση άλλου αποδεικτικού στοιχείου την πληρεξουσιότη-
τα που απαιτείται από τον νόμο για την παράσταση και 
υπεράσπιση του ΕΟΠΥΥ ενώπιον όλων των δικαστηρί-
ων και αρχών. Στις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί, 
ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα 
τα ένδικα μέσα και βοηθήματα και γενικά προβαίνουν σε 
οποιαδήποτε ενδεικνυόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την 
αμετάκλητη περαίωση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
για το ΝΣΚ.

Στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, καθώς και στο Γρα-
φείο Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ δύναται 
να ασκούνται, με δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, υποψήφιοι δικηγό-
ροι, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
περί Δικηγόρων για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων 
στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ.

β) Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για την άσκηση του 
εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ύστερα 
από έγγραφη παραγγελία του Διοικητή.

γ) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του Γραφείου 
Νομικού Συμβούλου τού ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ και του Τμή-
ματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ. Το Τμήμα αυτό 
έχει την αρμοδιότητα της γραμματειακής υποστήριξης 
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ 
και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ και 
επιμελείται ιδίως για: γα) την παραλαβή επιδιδόμενων 
δικογράφων, γβ) την τήρηση πρωτοκόλλου επιδοθέντων 
δικογράφων και εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, 
γγ) τον έλεγχο των δικογράφων και των εισερχομένων 
εγγράφων, την επιμέλεια για τη χρέωση των δικογράφων, 
την ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων και τη 
συγκέντρωση στοιχείων από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ 
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για την υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων ενώπιον 
παντός δικαστηρίου και αρχής, γδ) τη διαχείριση και 
τήρηση των πρακτικών και πράξεων της Τριμελούς Επι-
τροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του 
ΕΟΠΥΥ και των υποβαλλομένων από τους δικηγόρους 
του ΕΟΠΥΥ προεισηγήσεων, γε) την έκδοση εξουσιοδο-
τήσεων για την παράσταση των δικηγόρων στα ποινικά 
δικαστήρια και την έκδοση αποφάσεων για πρόσληψη 
δικηγόρων που συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, γστ) τη διακίνηση της 
αλληλογραφίας, την τήρηση αρχείου και αναπαραγωγή 
των εγγράφων και δικογράφων του Γραφείου Νομικού 
Συμβούλου και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, 
γζ) την υποστήριξη σε θέματα διοικητικού προσωπι-
κού και υλικοτεχνικής υποδομής του Γραφείου Νομι-
κού Συμβούλου και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων 
και την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Του Τμήματος 
Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ, κατά 
προτίμηση κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής.».

3. Καταργείται η παρ. 4Α και προστίθεται παρ. 8 στο 
άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 31) ως εξής:

«8. Ο ΕΟΠΥΥ έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οι-
κονομικά προνόμια του Δημοσίου, απαλλάσσεται δε 
από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την 
παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον πα-
ντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση 
οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος και μέσου ή άλλης 
διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων.».

4. Η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 3δ του άρθρου 20 του 
ν. 4019/2011 (Α΄ 216), καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο τριακοστό όγδοο

Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελεγκτών 

της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Στην παρ.  2 του άρθρου  6 της υποπαρ.  Δ.9 του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται περ. ε΄ 
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχα-
νικούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων 
έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία,

β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υπο-
χρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 
τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών 
κτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για τον σκοπό 
της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που 
λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινω-
νιακά μέσα,

γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των 
Περιφερειών της Χώρας, όπως χειριστές μηχανημάτων, 
οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετα-
κινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μο-
νάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν 
επιστροφή,

δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επι-
θεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση 
σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονο-
μικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι πεντακόσια πενή-
ντα (550) χιλιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω πε-
ριπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής 
χρήσης μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προ-
σωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφό-
σον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο 
υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής 
αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυ-
χόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης 
με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα επιπλέον 
χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου 
εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. Όλως εξαιρετι-
κώς, σε περίπτωση εκτεταμένης φυσικής καταστροφής 
και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, 
οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δύνανται να 
υπερβαίνουν το παραπάνω μηνιαίο χιλιομετρικό όριο,

ε. στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), οι οποίοι μεταβαίνουν σε απόσταση 
έως πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα της Αρχής ή 
τις έδρες των περιφερειακών υπηρεσιών αυτής, με σκο-
πό τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων που τους 
έχουν ανατεθεί, καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής 
αποζημίωσης του άρθρου 8 της υποπαρ. Δ.9, η δαπάνη 
διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτω-
ση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. 
Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο 
του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέ-
σων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει αποκλειστικά και 
μόνο για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2021.

Οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκει-
νται στους περιορισμούς των περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 3 
του άρθρου 7.».

Άρθρο τριακοστό ένατο

Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής με έναν υπόλογο 

για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση 

του άρθρου 100 του ν. 4270/2014

Στην παρ.  2Α του άρθρου  100 του ν.  4270/2014 
(Α΄ 143) μετά τη φράση «και του Συντονιστικού Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ),» 
προστίθεται η φράση «όπως επίσης των Επιθεωρητών - 
Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» και 
η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2.Α. Επιτρέπεται η  έκδοση ενιαίου Χ.Ε.Π., με έναν 
υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση, 
για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των 
Επιθεωρητών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεω-
ρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ-ΥΠΕΝ) και συγκεκριμένα του Σώματος 
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώματος Επι-
θεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστι-
κού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 
(ΣΥΓΑΠΕΖ), όπως επίσης των Επιθεωρητών - Ελεγκτών 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), με σκοπό τη διε-
νέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την 
εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή 
τους σε δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με 
το ελεγκτικό τους έργο, τη διερεύνηση των συνθηκών 
ατυχημάτων σε χώρους της ελεγκτικής τους αρμοδιότη-
τας, τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά και εκπαιδευ-
τικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες που συνδέονται 
αποκλειστικά με το ελεγκτικό τους έργο, καθώς και τη 
συμμετοχή τους σε συναντήσεις εργασίας και επιτροπές 
με χρονικό ορίζοντα δύο (2) μηνών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό 

Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 

«Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και 

άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών 

ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες 

και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α΄ 73)

1. Στο άρθρο 1 οι περ. β16 και β36 καταργούνται.
2. Στο άρθρο 1 στην περ. α18: προστίθεται η λέξη 

«Αργοστόλι» και η περ. α18 διαμορφώνεται ως εξής:
«α18: Νομός Κεφαλληνίας: Αργοστόλι, Ληξούρι, Ιθάκη, 

Σάμη.».
3. Στο άρθρο 1 στην περ. α19 προστίθεται η λέξη «Πτο-

λεμαΐδα» και η περ. α19 διαμορφώνεται ως εξής:
«α19: Νομός Κοζάνης: Πτολεμαΐδα, Τσοτύλι».
4. Στο άρθρο 1 στην περ. α.25 μετά τις λέξεις «Νομός 

Λευκάδας: Βασιλική» προστίθενται οι λέξεις «, Λευκάδα.».
5. Στο άρθρο 1 αριθμείται περ. α36 «Νομός Ημαθίας: 

Νάουσα.».
6. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση: «α37. Νομός 

Ζακύνθου: Ζάκυνθος, Γαϊτάνη, Καλλιθέα, Βολίμες.».
7. Στο άρθρο 1 η περ. β16 «β16. Νομός Κεφαλληνίας: 

Αργοστόλι» διαγράφεται.
8. Στο άρθρο 1 η περ. β23 «β23. Νομός Λευκάδας: Λευ-

κάδα» διαγράφεται.
9. Στο άρθρο 1 η περ. β36. «β.36. Νομός Ζακύνθου: 

Ζάκυνθος» διαγράφεται.

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο

Επιτροπή Ιοντιζουσών και 

Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Η περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3868/2010 
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Έναν Καθηγητή ή Συντονιστή Διευθυντή ή Διευ-
θυντή νοσοκομείου ΕΣΥ, πανεπιστημιακού ή στρατιω-
τικού νοσοκομείου, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής ή 
Πυρηνικής ιατρικής ή Ακτινοθεραπείας ή Επεμβατικής 
Ακτινολογίας, ως Πρόεδρο που ορίζεται από τον Υπουρ-
γό Υγείας, με τον αναπληρωτή του.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 

ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο

Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών

Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις 

ζημιές που προκλήθηκαν λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων

1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτι-
κές καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τον μεσο-
γειακό κυκλώνα «Ιανός» από την 17η.9.2020 έως και την 
20ή.9.2020, λόγω της μοναδικής φύσης του, και τις συ-
νεπακόλουθες πλημμύρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Φθιώτιδας, 
Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθί-
ας, Λευκάδας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγρο-
τεμάχιο καθορίζεται στο 100% της ασφαλιζόμενης αξί-
ας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, 
κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του 
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της 
υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 (Β΄ 1668) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, να 
χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της 
αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσο-
στό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή 
ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση 
της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 
του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 
157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, της 
παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 
(Β΄ 1669) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της 
παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 της 
υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 (Β΄ 1239) κοινής απόφασης 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) Οι ασφαλισμένοι απαλλάσσονται από την υποχρέ-
ωση καταβολής των τελών εκτίμησης της παρ. 5 του 
άρθρου 15 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης και της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 
157501/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5127/
57526/26.5.2017 (Β΄  1913) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, για τους απασχολούμενους σε όλα τα στά-
δια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των 
προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών 
οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχο-
λούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτε-
χνικούς ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρε-
τούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους 
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φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση, καθώς και έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθη-
καν από τον μεσογειακό κυκλώνα της παρ. 1, το συνολικό 
ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρω-
ση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση 
πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται μέχρι του ποσού 
των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς 
ημερήσιο και μηνιαίο όριο.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3493/
37001/30.3.2017 (Β΄  1189) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται 
στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση 
των δηλώσεων ζημιάς - αιτήσεων οικονομικών ενισχύ-
σεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 
κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και των ζημιών της 
περ. α΄, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε 
καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται 
μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 
(4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον με-
σογειακό κυκλώνα της παρ. 1 και μόνο για το προσωπικό 
της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερει-
ακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, Λαμίας και Πάτρας, 
που απασχολείται με αυτή:

α) Οι ώρες της απασχόλησης ορίζονται μέχρι διακόσιες 
(200) ανά υπάλληλο, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου ανά εξάμηνο της περ. α΄ της υποπαρ. 2 της 
παρ. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργα-
σίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία 
πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται 
για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέ-
χρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%, αντί της 
υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με 
αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της 
υπ’ αρ. 287819/10.8.2005 (Β΄ 1163) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και 
σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021.

5. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές 
καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τα έκτακτα και-
ρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της ΠΕ Εύβοιας 
στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 και από τις συνεπακόλουθες 
πλημμύρες, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020, 
να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της 
αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό 
προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά 
προϊόν, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 12 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 
του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής 

υπουργικής απόφασης, της παρ. 1 του άρθρου 20 της 
υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, 
καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του 
άρθρου 8 της υπ’ αρ. 425/42522/22.5.2013 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο

Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση 

του ν. 3877/2010

Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί για τα έτη 
2018 και 2019 η ετήσια επιχορήγηση στο Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), δύνανται 
πέραν της επιχορήγησης του τρέχοντος έτους να κατα-
βληθούν αναδρομικά στον ΕΛ.Γ.Α οι ετήσιες επιχορηγή-
σεις ετών 2018 και 2019 με βάση τα πραγματοποιηθέντα 
έσοδα που προέρχονται από την εισφορά της περ. α΄ 
ετών 2017 και 2018, αντίστοιχα.».

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο

Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη 

των επιτροπών για την καταγραφή ζημιών 

από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εσωτερικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), το ύψος, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στα μέλη 
των επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από 
τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο δράσεων για την 
καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν 
από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του μεσογειακού 
κυκλώνα «Ιανός».

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο

Ειδικότερος προσδιορισμός επιχορηγήσεων - 

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997

Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) τρο-
ποποιείται και το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπο-
ρικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες 
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, 
που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, 
δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται 
στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου για την αντιμετώπιση 
των ζημιών.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυν-
ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων μετά από προσκόμιση δικαιολογητικών 
από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής 
Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτι-
κής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ύψος 
της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Υποδομών και Μεταφορών.
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3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία 
ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλι-
σμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα 
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συ-
μπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και 
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύ-
ουν και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και 
Φλώρινας για την κάλυψη μέρους της απώλειας των εσό-
δων τους από την επιβολή οικονομικών αντιμέτρων στην 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορί-
ζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Η επιχορήγηση που παρέχεται, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη και 
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται 
σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμ-
ψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκη-
ση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

7. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επι-
χειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, σύμφωνα με 
την παρ. 1, διενεργείται από τις αρμόδιες επιτροπές που 
συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περι-
φερειάρχη. Αν το προσωπικό της Περιφέρειας το οποίο 
συμμετέχει στις ως άνω επιτροπές δεν επαρκεί για την 
άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών του προηγούμενου 
εδαφίου, ως μέλη της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται 
μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 
υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητήρι-
ου Ελλάδος (ΟΕΕ).».

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο

Έκδοση αποφάσεων πληρωμής του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - 

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4728/2020

Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186), 
προστίθεται εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με 
μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλε-
ται στον δικαιούχο, μετά από την έκδοση απόφασης της 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρι-
σης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την 
έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό 
λογαριασμό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία, 
μέσω της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος. Με από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται 
να καθορίζονται και άλλες υπηρεσιακές μονάδες του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αρμόδιες για 
την έκδοση αποφάσεων πληρωμής των δικαιούχων.».

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο

Παράταση προθεσμιών σχετικά με 

τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών

1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευ-
σης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέ-
πεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και σε καταστατικά Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών παρατείνεται μέχρι και τις 30.4.2021.

2. Παρατείνεται μέχρι τις 30.4.2021 η θητεία των τακτι-
κών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και 
Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστι-
κών Συνεταιρισμών.

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη 
διάταξη ορίζει διαφορετικά.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη
NIKOΛAOΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός  
Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας Παιδείας και Θρησκευμάτων
NIKOΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων Επικρατείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   


