
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας 

υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1 Σκοπός 

Άρθρο 2 Αντικείμενο 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Άρθρο 3 Ορισμοί 

Άρθρο 4 Βασικές αρχές και στόχοι της ανακουφιστικής φροντίδας 

Άρθρο 5 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας 

Άρθρο 6 Δομές ανακουφιστικής φροντίδας 

Άρθρο 7 Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας 

Άρθρο 8 Σύσταση και αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της 

Ανακουφιστικής Φροντίδας 

Άρθρο 9 Συγκρότηση και θητεία της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής 

Φροντίδας 

Άρθρο 10 Αποζημίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας 

Ασθενών  

Άρθρο 11 Επιμόρφωση στην παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας 

Άρθρο 12 Διενέργεια χρηματικών δωρεών για τους σκοπούς της ανακουφιστικής φροντίδας  

Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 15 Καταργούμενη διάταξη 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 

Άρθρο 16 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 17 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων άρθρου 50 ν. 4825/2021  

Άρθρο 19 

 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω 

κορωνοϊού 
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Άρθρο 20 

 

Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020 

Άρθρο 21 Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 

βοηθητικού προσωπικού 

Άρθρο 22 Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού 

Άρθρο 23 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της 

πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής 

φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα 

κορωνοϊού COVID-19» 

Άρθρο 24 

 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης 

παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών 

Άρθρο 25 

 

Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των 

συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 

ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

Άρθρο 26 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των 

εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 

Άρθρο 27 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 28 

 

Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 29 

 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

Άρθρο 30 

 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

Άρθρο 31 

 

Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 

Άρθρο 32 

 

Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την 

εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

Άρθρο 33 

 

Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των 

αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 

Άρθρο 34 

 

Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και 

κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 35 

 

Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 
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Άρθρο 36 

 

Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid 

test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

COVID-19 

Άρθρο 37 

 

Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

Άρθρο 38 

 

Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων 

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

Άρθρο 39 

 

Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε 

ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό 

Άρθρο 40 Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την 

καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 41 

 

Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη 

αναγκών δημόσιας υγείας 

Άρθρο 42 

 

Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που 

δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από 

την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 43 Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, 

μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη 

εξοπλισμού 

Άρθρο 44 Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών 

ασθενών 

Άρθρο 45 Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης 

ασθενών 

Άρθρο 46 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. 

και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.  

Άρθρο 47 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών 

νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών 

νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο 

Δημόσιο 

Άρθρο 48 

 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 49 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών 

Άρθρο 50 

 

Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε 

νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές 

μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού  

Άρθρο 51 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας 

Άρθρο 52 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων 

ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής 

Περιφέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε 

νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων 

ενεργών εφημεριών 

Άρθρο 53 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 - 

Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021 
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Άρθρο 54 Παράταση της διάρκειας των συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 

Άρθρο 55 Απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021 – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 58 

ν. 4690/2020 

Άρθρο 56 Παράταση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας του προγράμματος για τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των 

προσφύγων και μεταναστών – Παράταση ισχύος άρθρου 98 ν. 4915/2022 

Άρθρο 57 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και 

πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, Δ.Υ.ΠΕ., Ε.Κ.Α.Β. και των 

αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του 

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του 

προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 - Παράταση ισχύος περ. α) και β) άρθρου 62 ν. 4872/2021 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 58 Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων - Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2021  

Άρθρο 59 Εμβολιασμός κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2022-2023 

Άρθρο 60  

 

Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό – Τροποποίηση παρ. 3, 4 και 8 άρθρου 5 ν. 

4238/2014 

Άρθρο 61 

 

Δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνιες 

παθήσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 2920/2001 

Άρθρο 62 Ορισμός αποζημίωσης των εγχωρίως παραγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων, 

εγκρινόμενων με νομική βάση 10.α (κ.κ.χ.), 10.b (συνδυασμοί), 10.3 (υβριδικά) - 

Πρόβλεψη της δυνατότητας συνεκτίμησης της προστιθέμενης αξίας τους λόγω 

καινοτομίας ή πολλαπλής φαρμακευτικής αξίας και αποτελεσματικότητας - 

Τροποποίηση άρθρου 250 ν. 4512/2018 

Άρθρο 63 Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών 

εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Προσθήκη παρ. 

2α και 2β στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 

Άρθρο 64 Επιτροπές για τη διενέργεια εξετάσεων προς απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας 

– Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν.δ. 3366/1955 

Άρθρο 65 Υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 1 ν.δ. 67/1968 

Άρθρο 66 Στελέχωση των κινητών ομάδων υγείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 106Α ν. 

4461/2017 

Άρθρο 67 Σύσταση Μονάδων Ψυχικής Υγείας από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Άρθρο 68 Εξουσιοδοτική διάταξη για την κατάρτιση Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας - Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4633/2019 

Άρθρο 69 Δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων Διοικητή νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος – 

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 ν. 4498/2017 

Άρθρο 70 Άδεια απουσίας από την υπηρεσία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 22 ν. 4975/2022 
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Άρθρο 71 Άδεια απουσίας από την υπηρεσία των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Τεχνολόγων 

Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους - 

Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 9 του ν. 4975/2022 

Άρθρο 72 Συμμετοχή των αποσπασμένων υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας στα συνεργεία εκκαθάρισης και ολοήμερης λειτουργίας των 

φαρμακείων που συστήνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

Άρθρο 73 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών 

Άρθρο 74 Εκκρεμείς πληρωμές του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προς το Εθνικό 

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για υπηρεσίες κατά την αντιμετώπιση 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 75 Δαπάνες για την εξόφληση της αμοιβής του αναδόχου για την παροχή γευμάτων 
σίτισης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 

Άρθρο 76 

 

Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών – Παράταση ισχύος 

άρθρου 49 ν. 4633/2019 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9.12.2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

18.6 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4612/2019, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Άρθρο 77 

 

Κύρωση της από 9.12.2022 Συμφωνίας Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του 

όρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4612/2019, 

για την αναβάθμιση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηράκλειου Κρήτης 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Άρθρο 78 

 

Μετοχικό κεφάλαιο, στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο, εκλογή μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου – καθορισμός αμοιβής εκτελεστικών μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων» - Τροποποίηση 

άρθρου 72 ν. 4914/2022 

Άρθρο 79 

 

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 

και 3908/2011 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Άρθρο 80 

 

Ανάρτηση δικαιολογητικών πριν από την έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής 

- Τροποποίηση παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 10 ν. 4447/2016 

Άρθρο 81 

 

Αρμοδιότητα θεώρησης και έγκρισης μελετών στο πλαίσιο των Ειδικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων 

Άρθρο 82 

 

Αρμοδιότητες δευτερευόντων διατακτών και αναθετουσών αρχών στις 

Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 

4915/2022 

Άρθρο 83 Μέθοδος υπολογισμού Μέσης Τιμής Φυσικού Αερίου  

Άρθρο 84 Κατανομή και απόδοση εσόδων από το πράσινο τέλος - Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 

158 ν. 4759/2020 
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Άρθρο 85 Εξαίρεση από ενεργειακούς ελέγχους 

Άρθρο 86 Παρατάσεις προθεσμιών και προσωρινές ρυθμίσεις 

Άρθρο 87 Επέκταση Προσωρινού Μηχανισμού στο σύνολο της Ενδοημερήσιας Αγοράς – 

Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 12Α ν. 4425/2016 

Άρθρο 88 Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως 

περιοχές - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Άρθρο 89 Θέματα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 209 ν. 4820/2021 

Άρθρο 90 

 

Αποζημίωση αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 

άρθρου 183 ν. 4972/2022 

Άρθρο 91 

 

Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν. 4056/2012 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 92  Ειδικές ρυθμίσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» 

Άρθρο 93 Παράταση εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών 

Ελληνικού Στρατού από το Υπουργείο Οικονομικών 

Άρθρο 94 

 

Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών 

- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022 

Άρθρο 95 

 

Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών 

ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 

4726/2020 

Άρθρο 96 

 

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων - Τροποποίηση 

παρ. 4 άρθρου 56 ν. 4871/2021 

ΜΕΡΟΣ Η΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 97 Έναρξη ισχύος 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

1. Σκοπός του Μέρους Β΄ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν 

από απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια ή από χρόνια εξελικτική ασθένεια, με τη 

δημιουργία και την οριοθέτηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, το οποίο, συνδυαστικά με τις λοιπές 

υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα εστιάζει και θα εξυπηρετεί τις 

εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών αυτών και των οικογενειών τους. 
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2. Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η 

προστασία της δημόσιας υγείας. 

3. Σκοπός του Μέρους Δ΄ είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας. 

4. Σκοπός του Μέρους Ε’ είναι η αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών της χώρας και η 

άρτια εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

5. Σκοπός του Μέρους ΣT’ είναι η αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων, τα οποία επιδρούν 

ανασταλτικά στην ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.   

6. Σκοπός του Μέρους Ζ’ είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δικαιοσύνης.  

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

 

1. Αντικείμενο του Μέρους Β΄ είναι: 

α) η δημιουργία και οργάνωση εντός αυτοτελούς συστήματος παροχής υπηρεσιών 

ανακουφιστικής φροντίδας, 

β) ο καθορισμός των δομών παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και των ελάχιστων 

ποιοτικών κριτηρίων λειτουργίας τους, η οριοθέτηση του τρόπου και του ύψους της 

αποζημίωσής τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν και η θεσμοθέτηση του πλαισίου 

επιτρεπτής οικονομικής ενίσχυσής τους, μεταξύ άλλων, δια χρηματικών δωρεών, 

γ) η πρόβλεψη της συγκρότησης μίας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας για την 

παροχή εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και η πρόβλεψη της δυνατότητας 

επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες ανακουφιστικής 

φροντίδας, 

δ) η πρόβλεψη της σύστασης Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας υγείας 

και 

ε) η σύσταση και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη 

της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως διεπιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο 

συνεπικουρεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) και το Υπουργείο Υγείας στη χάραξη της 

κεντρικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας. 

2. Αντικείμενο του Μέρους Γ΄ είναι η παράταση της ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 

3. Αντικείμενο του Μέρους Δ΄ είναι η επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας, όπως ο έλεγχος του ύψους της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε σχέση με 

τον τρόπο διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.), η πρόβλεψη δυνατότητας 

ρύθμισης των οφειλών των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) ή φαρμακευτικών 

εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και για τα έτη 

2021-2022, σε συνέχεια προγενέστερης όμοιας ρύθμισης για προγενέστερα έτη και η υπό 

προϋποθέσεις και εφόσον επακολουθεί εμβολιασμός διαγραφή των προστίμων στους 

ανεμβολίαστους πολίτες άνω των εξήντα (60) ετών.  

4. Αντικείμενο του Μέρους Ε’ είναι η κύρωση της από 9.12.2022 Συμφωνίας Εκτέλεσης 

Συμπληρωματικών Εργασιών, σύμφωνα με τον όρο 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως 

αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4612/2019 (Α’ 77), για την αναβάθμιση του Νέου Διεθνούς 

Αερολιμένα Ηράκλειου Κρήτης. 
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5. Αντικείμενο του Μέρους ΣΤ’ είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων, που χρήζουν άμεσης 

επίλυσης για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 

αγροτικής παραγωγής.  

6. Αντικείμενο του Μέρους Ζ’ είναι η παράταση της ισχύος διατάξεων που εκπνέουν στις 

31.12.2022 και για τις οποίες η δικαιολογητική ανάγκη ρύθμισης εξακολουθεί να υφίσταται.  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

 

1. Ως «ανακουφιστική φροντίδα» ορίζεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση και παροχή 

υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα 

οποία σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες ή με χρόνια εξελικτικές 

ασθένειες. Η ανακουφιστική φροντίδα παρέχεται σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και 

τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών, στους 

οποίους απευθύνεται, και διακρίνεται σε γενική και σε εξειδικευμένη ανακουφιστική 

φροντίδα. 

2. Ως «γενική ανακουφιστική φροντίδα» ορίζεται η ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται 

από επιστήμονες υγείας που αναλαμβάνουν τη θεραπεία και φροντίδα ασθενών με 

απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Η γενική ανακουφιστική φροντίδα περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση και διαχείριση των συμπτωμάτων, την επικοινωνία με τον ασθενή και την 

οικογένειά του σχετικά με τη διάγνωση και την πρόγνωση, καθώς και τη συνεργασία ή 

παραπομπή του σε υπηρεσίες εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας. 

3. Ως «εξειδικευμένη ανακουφιστική φροντίδα» ορίζεται η ανακουφιστική φροντίδα που 

παρέχεται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από γιατρό, νοσηλευτή/τρια, 

κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή/τρια, φυσιοθεραπευτή/τρια, διαιτολόγο, 

λογοθεραπευτή/τρια, φαρμακοποιό και άλλους θεραπευτές που διαθέτουν πιστοποιημένες 

γνώσεις στην ανακουφιστική φροντίδα. Η ελάχιστη σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας 

είναι γιατρός, νοσηλευτής/τρια, κοινωνικός/ή λειτουργός, ψυχολόγος. Το έργο της 

διεπιστημονικής ομάδας μπορεί να υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές. 

4. Ως «παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα» ορίζεται η συνολική παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας για τη θεραπεία και τη φροντίδα των νεογνών, βρεφών, παιδιών και 

εφήβων που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή τους ή 

χρόνια εξελικτικές ασθένειες. 

 

Άρθρο 4 

Βασικές αρχές και στόχοι της ανακουφιστικής φροντίδας 

 

1. Οι βασικές αρχές που διέπουν την ανακουφιστική φροντίδα είναι οι ακόλουθες:  

α) η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας, 

μεταξύ άλλων και μέσω της εκπόνησης ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη της 

Ανακουφιστικής Φροντίδας, για την πρόληψη, αξιολόγηση και ανακούφιση των σωματικών, 

ψυχοκοινωνικών και πνευματικών αναγκών και προβλημάτων των ασθενών που πάσχουν 
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από απειλητική για τη ζωή τους ή χρόνια εξελικτική ασθένεια, με απώτερο στόχο τη 

διασφάλιση της ποιότητας της ζωής τους και τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους, 

β) η υιοθέτηση μίας ασθενοκεντρικής προσέγγισης κατά την παροχή υπηρεσιών 

ανακουφιστικής φροντίδας, από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, με έμφαση 

στον προσδιορισμό των αναγκών των ασθενών και στη διεύρυνση των θεραπευτικών 

επιλογών τους, ως προς τον τρόπο και τον τόπο υπαγωγής τους στην αναγκαία θεραπεία, και  

γ) η βελτίωση των όρων πρόσβασης στη θεραπεία και στη νοσηλεία των ασθενών που 

χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής 

φροντίδας υγείας στην κατοικία τους ή σε κατάλληλες για αυτούς δομές.  

 

2. Στόχοι της ανακουφιστικής φροντίδας είναι: 

α) η ανάπτυξη ειδικών δομών θεραπείας και νοσηλείας των ασθενών που ενδυναμώνουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής του οικογενειακού και οικείου τους περιβάλλοντος κατά τα στάδια 

θεραπείας και νοσηλείας τους, 

β) η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση στις 

ανάγκες της ανακουφιστικής φροντίδας, 

γ) η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης των ασθενών που χρήζουν ανακουφιστικής 

φροντίδας, καθώς και των οικογενειών και των οικείων τους, 

δ) η αξιοποίηση της χρήσης σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων τηλεϊατρικής, για τη 

συμβουλευτική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. 

 

Άρθρο 5 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας 

 

1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία του άρθρου 3 του ν. 

4675/2020 (Α’ 54), εκπονείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), μετά από πρόταση 

της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας, και εγκρίνεται από 

τον Υπουργό Υγείας, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας 

(Ε.Σ.Δ.Α.Α.Φ.). Το Ε.Σ.Δ.Α.Α.Φ. αποτελεί τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή μιας συνεκτικής 

πολιτικής παροχής ολιστικών υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας με ορίζοντα πενταετίας 

και περιλαμβάνει: 

α) τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους της πολιτικής για την ανάπτυξη της 

ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της 

επίτευξής τους, 

β) το σύνολο των δράσεων για την ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας, τους άξονες 

προτεραιότητας στους οποίους αυτές εντάσσονται, καθώς και τον προϋπολογισμό, τη 

χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, 

γ) το πλαίσιο για τον τρόπο οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας 

και τον τρόπο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 

που δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας και την παροχή 

υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας,  

δ) την ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των παρεχόμενων στη χώρα υπηρεσιών 

ανακουφιστικής φροντίδας,  

ε) την ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της προσφοράς υπηρεσιών ανακουφιστικής 

φροντίδας στις διασυνδεδεμένες δομές παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας και 
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στ) τις πιλοτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του. 

 

Άρθρο 6 

Δομές ανακουφιστικής φροντίδας 

 

1. Οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας παρέχονται σε Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας 

Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.). Οι Δ.Α.Φ.Α. είναι δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών 

υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής 

φροντίδας για την ολιστική και διεπιστημονική κάλυψη των αναγκών των ασθενών, που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες 

ή με χρόνια εξελικτικές ασθένειες, καθώς και για τη στήριξη των οικογενειών τους.  

2. Οι Δ.Α.Φ.Α δύνανται να οργανώνονται και να λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα του 

συστήματος υγείας, αναλόγως των αναγκών του πληθυσμού, στον οποίον απευθύνονται, και 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α) Μονάδες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας σε εξωτερικούς 

ασθενείς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

β) Ειδικά εξωτερικά ιατρεία ή Κέντρα Ημερήσιας Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών 

(Κ.Η.Α.Φ.Α), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,   

γ) Ξενώνες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Ξ.Α.Φ.Α) που νοούνται ως φορείς 

δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και 

δ) Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Μ.Α.Φ.Α.), στο πλαίσιο λειτουργίας 

νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας. 

Οι Δ.Α.Φ.Α. των περ. α) και β) δύνανται να διασυνδέονται επιστημονικά και οργανωτικά με 

τις Δ.Α.Φ.Α. των περ. γ) και δ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπουργικής 

απόφασης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 13. 

Οι διοικήσεις των νοσοκομείων ή των ιδιωτικών κλινικών εντός των οποίων λειτουργούν οι 

Δ.Α.Φ.Α. της περ. δ) δύνανται να συνάπτουν συνεργασίες με πανεπιστημιακά κέντρα 

αριστείας, υπό τη μορφή προγραμματικών συμβάσεων με σκοπό τη διαμόρφωση 

καινοτόμων ιατρικών πρωτοκόλλων παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και λοιπών 

ερευνητικών δράσεων.   

3. Δ.Α.Φ.Α. δύνανται να οργανώνουν και να λειτουργούν οι Διοικήσεις Υγειονομικών 

Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ), τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και οι ιδιωτικές 

κλινικές, καθώς και τα κοινωφελή ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, εφόσον στον καταστατικό σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας.  

4. Για τη σύσταση Δ.Α.Φ.Α. εντός νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών εφαρμόζονται οι οικείες 

διατάξεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για τη βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας απαιτείται 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται εφόσον 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της περ. γ) της παρ. 1 του 

άρθρου 13.  

5. α) Βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας Δ.Α.Φ.Α. δεν χορηγείται σε όσους έχουν 

καταδικαστεί για παράβαση των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας που συνεπάγεται 

ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για παράβαση που αφορά στη 
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νομοθεσία για τα ναρκωτικά. Το κώλυμα του πρώτου εδαφίου αίρεται μόνο σε περίπτωση 

αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το κώλυμα του 

πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο των νόμιμων εκπροσώπων ή των 

διαχειριστών τους.  

β) Βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας δεν χορηγείται σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και ιατρούς μέλη 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 

Άρθρο 7 

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας 

 

1. Για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών 

συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Εθνικό Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών. Στο 

Εθνικό Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών εγγράφονται οι ασθενείς που χρήζουν 

ανακουφιστικής φροντίδας, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού τους, ή με ευθύνη 

θεράποντος ιατρού δημόσιας δομής, με υποχρεωτική αναφορά στο είδος του νοσήματος, με 

βάση την κατηγοριοποίηση των νοσημάτων στη Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Σχετικών 

Προβλημάτων Υγείας (ICD-10), και το στάδιο της νόσου. 

2. Η σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), περί σύστασης και 

λειτουργίας Εθνικών Μητρώων Ασθενών, αποβλέπει στους εξής, ιδίως, σκοπούς:  

α) να διασφαλιστεί η άμεση και έγκυρη καταγραφή των ασθενών που διαβιούν στην Ελλάδα 

και χρήζουν παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας, 

β) να συλλέγονται ακριβή, αναγκαία και πρόσφορα δεδομένα που διευκολύνουν τη 

διαμόρφωση ιατρικών πρωτοκόλλων παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό στοιχείο, κρίσιμο από ιατρική άποψη, με βάση τις ανάγκες των ασθενών που 

καταγράφονται ανά υγειονομική περιφέρεια,  

γ) να χρησιμοποιούνται τα συλλεγόμενα στοιχεία για τον συντονισμό των Δομών 

Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.) ανά υγειονομική περιφέρεια, και την παροχή 

υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας προς τους ασθενείς, από τις δομές που 

παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές,  

δ) να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση, με επιστημονικά κριτήρια, της εξέλιξης της υγείας των 

χρονίως πασχόντων ασθενών με την πάροδο του χρόνου, 

ε) να καταγραφούν η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς, το στάδιο και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νόσου, ώστε να αξιολογηθεί η πρόσβασή τους σε καινοτόμες 

θεραπείες και σε νέα φαρμακευτικά σχήματα, 

στ) να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της πορείας της νόσου των ασθενών που χρήζουν 

υποστήριξης στην κατοικία τους, 

ζ) να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ανακουφιστικής 

φροντίδας και των αναγκών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βελτιωμένων και νέων 

υπηρεσιών υγείας για ασθενείς που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας, προκειμένου να 

διαμορφωθούν και να αναπτυχθούν ερευνητικά και καινοτόμα πρωτόκολλα παροχής 

ανακουφιστικής φροντίδας, 

η) να δημιουργηθεί η διασύνδεση με αντίστοιχα ευρωπαϊκά μητρώα με την αποστολή 

ανωνυμοποιημένων δεδομένων των ασθενών σε αυτά, σε ετήσια βάση, με απώτερο σκοπό 

τη σύγκριση των εθνικών δεδομένων με εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, την 
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ανταλλαγή πληροφοριών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών και τη βελτίωση της 

δυνατότητας πρόσβασης σε σύγχρονες θεραπείες. 

3. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 (Α’ 145), 

εκτελεί την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας ως υπεύθυνου 

επεξεργασίας, για τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου 

Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, 

την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την 

ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο 

θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού 

Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας. 

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών που εντάσσονται στο σύστημα 

αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας τηρούνται 

ισοβίως και, περαιτέρω, για διάστημα είκοσι (20) ετών από τον θάνατο του ασθενούς. 

5. Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα δικαιώματα εκείνα, που τους 

αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων και κάθε άλλη ρύθμιση για 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία, η 

οποία ισχύει για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 

6. H διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας διενεργείται από 

το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου 

Υγείας. Για την πλήρωση των σκοπών σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω Μητρώου το 

Αυτοτελές Τμήμα δύναται να συνεργάζεται με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, καθώς και με 

την Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας του άρθρου 8.  

 

Άρθρο 8 

Σύσταση και αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής 

Φροντίδας 

 

1. Συστήνεται, ως διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο, Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη 

της Ανακουφιστικής Φροντίδας (Επιτροπή), η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας και 

υπάγεται στον Υπουργό Υγείας.  

2. Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

α) Προτείνει προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) δράσεις για την οργάνωση της 

ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 
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τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με έμφαση στις οργανωτικές δομές ανά υγειονομική 

περιφέρεια με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες, 

β) υποβάλλει προς το ΚΕ.Σ.Υ. προτάσεις αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

Ανακουφιστικής Φροντίδας του άρθρου 5 και την επιστημονική του επικαιροποίηση, 

γ) προτείνει προς το ΚΕ.Σ.Υ. ενδεδειγμένα πρωτόκολλα ανακουφιστικής φροντίδας ανά 

οργανωτική δομή, με αναλυτική καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών στη βάση των 

διεθνών καλών πρακτικών και των επικαιροποιημένων κλινικών οδηγιών, 

δ) υποβάλλει προς το ΚΕ.Σ.Υ. προτάσεις αναφορικά με οργανωτικά και επιστημονικά 

ζητήματα λειτουργίας των δομών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας, καθώς και θέματα 

εξειδίκευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, και 

ε) γνωμοδοτεί προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για το περιεχόμενο και τη 

διάρθρωση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας του άρθρου 7. 

3. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η Επιτροπή δύναται να συγκροτεί, με απόφασή της, 

Υποεπιτροπές εκ των μελών της με συγκεκριμένο αντικείμενο και έργο. 

 

Άρθρο 9 

Συγκρότηση και θητεία της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής 

Φροντίδας 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας (Επιτροπή) 

συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, εκ των 

μελών της, ο Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της, καθώς και τα μέλη που τους 

αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από ένδεκα (11) τακτικά, και ισάριθμα αναπληρωματικά, μέλη, 

και απαρτίζεται από:  

α) δύο (2) ιατρούς με διετή κλινική εμπειρία ή ειδικότητα ή εξειδίκευση ή μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της Ανακουφιστικής Ιατρικής 

ή Ανακουφιστικής Φροντίδας ή μετεκπαίδευση ή πιστοποιημένη επιμόρφωση σύμφωνα με 

το άρθρο 11, εκ των οποίων ένας (1) είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

Ιατρικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 

β) δύο (2) νοσηλευτές με διετή κλινική εμπειρία σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 

Ανακουφιστικής Φροντίδας ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής στο 

γνωστικό αντικείμενο της Ανακουφιστικής Φροντίδας ή μετεκπαίδευση ή πιστοποιημένη 

επιμόρφωση από φορέα που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας 

σύμφωνα με το άρθρο 11, εκ των οποίων ένας (1) είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού Νοσηλευτικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος,  

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας που προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας 

και Θρησκευμάτων,  

δ) έναν (1) εκπρόσωπο ασθενών που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας υγείας,  

ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που προτείνεται από τον ίδιο,  

στ) τρεις (3) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους ως εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, και 

ζ) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας.  

3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έμμισθος 

δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω εκ των υπηρετούντων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
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που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης της Επιτροπής στην άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της. Στις συνεδριάσεις δύνανται, επίσης, να προσκαλούνται και να 

παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ειδικοί εμπειρογνώμονες, ανάλογα με το αντικείμενο 

της συνεδρίασης.  

4. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται για τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεωθεί άπαξ 

και για το ίδιο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Υγείας.  

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Επιτροπής υπέχουν τις υποχρεώσεις 

του άρθρου 71 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

6. Ο Υπουργός Υγείας παύει πρόωρα τα μέλη της Επιτροπής στις εξής περιπτώσεις: α) για 

σπουδαίο λόγο που σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων τους, β) για απουσία σε 

περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, ανεξαρτήτως 

αιτιολογίας, και γ) για παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 71 του ν. 4622/2019. 

 

Άρθρο 10 

Αποζημίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας 

Ασθενών 

 

1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών 

(Δ.Α.Φ.Α.) αποζημιώνονται με νοσήλια ή με τροφεία, αν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών 

εντός δομών, ή ανά επίσκεψη, αν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον.  

2. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί ή ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) δύνανται να συμβάλλονται με τις Δ.Α.Φ.Α για την παροχή υπηρεσιών 

ανακουφιστικής φροντίδας στους ασφαλισμένους τους. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν 

υπηρεσίες υγείας, η δαπάνη των οποίων δύναται να καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά τις εκάστοτε ισχύουσες για αυτούς διατάξεις. 

 

Άρθρο 11 

Επιμόρφωση στην παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας 

 

1. Για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας από 

επαγγελματίες υγείας και λοιπά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας δύνανται να 

διαμορφώνονται και να υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσής τους, διάρκειας 

τετρακοσίων (400) τουλάχιστον ωρών από φορέα που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης 

ανακουφιστικής φροντίδας, εκ των οποίων διακόσιες (200) ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης 

και διακόσιες (200) ώρες πρακτικής (κλινικής) άσκησης στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. 

2. Για την πιστοποίηση της επιμόρφωσης των τετρακοσίων (400) ωρών στην ανακουφιστική 

φροντίδα, συστήνεται τριμελής Επιτροπή για την ανάπτυξη και λειτουργία του 

προγράμματος επιμόρφωσης της παρ. 1, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της ανακουφιστικής 

φροντίδας των κλάδων της Ιατρικής ή της Νοσηλευτικής Επιστήμης ή των Ψυχοκοινωνικών 

Επιστημών.  
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Άρθρο 12 

Διενέργεια χρηματικών δωρεών για τους σκοπούς της ανακουφιστικής φροντίδας 

 

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να διενεργεί χρηματική δωρεά με 

αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή, κατάλληλη κτιριακή διαμόρφωση, ανακαίνιση και 

ενίσχυση με πάσης φύσεως εξοπλισμό δημόσιων Δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας 

Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.) για τους σκοπούς της ανακουφιστικής φροντίδας προς το Υπουργείο 

Υγείας και τα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας ή εποπτείας αυτού. 

2. Η δωρεά της παρ. 1 εγκρίνεται αμελλητί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Υγείας, στην οποία περιέχεται δήλωση αποδοχής του δωριζόμενου ποσού, με 

ρητή αναφορά στον σκοπό της δωρεάς, ο οποίος συνίσταται στην κατασκευή, κατάλληλη 

κτιριακή διαμόρφωση, ανακαίνιση και ενίσχυση με πάσης φύσεως εξοπλισμό δημόσιων 

Δ.Α.Φ.Α.. Στην εγκριτική της δωρεάς απόφαση ορίζεται το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ή 

εποπτείας του Υπουργείου Υγείας προς το οποίο θα εισφερθεί το ποσό της δωρεάς, 

προκειμένου να υλοποιήσει τον σκοπό της.  

3. Στα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, στα οποία 

δύναται να εισφερθεί το δωριζόμενο χρηματικό ποσό από τον δωρητή, περιλαμβάνονται οι 

Υγειονομικές Περιφέρειες και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», τα οποία υλοποιούν τον σκοπό της δωρεάς 

της παρ. 1, όπως αυτός εξειδικεύεται στην εγκριτική της δωρεάς απόφαση, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε νομικό πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς, αρμοδιότητας ή 

εποπτείας του Υπουργείου Υγείας υποχρεούται να συμπράττει δια των οργάνων διοίκησής 

του σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την είσπραξη του ποσού της δωρεάς και την 

υλοποίηση του σκοπού της και να ενημερώνει και να λογοδοτεί προς τον Υπουργό Υγείας για 

τις ενέργειες αυτές. 

5. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης 

Δωρεών, αποτελούμενη από Πρόεδρο, Γραμματέα, τρία (3) τακτικά και δύο (2) 

αναπληρωματικά μέλη, με διετή θητεία, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, στην οποία ορίζεται και ο γραμματέας της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του 

Υπουργείου Υγείας.  

 

Άρθρο 13 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), δύνανται να καθορίζονται κατηγορίες Δομών Ανακουφιστικής 

Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.), πλέον αυτών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., οι 

Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.) των περ. α) και β) της παρ. 2 του 

άρθρου 6 δύνανται να διασυνδέονται επιστημονικά και οργανωτικά με τις Δ.Α.Φ.Α. των περ. 

γ) και δ) του ίδιου άρθρου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την επιστημονική 

διασύνδεση.  

γ) Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του 

κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Δ.Α.Φ.Α., οι κτιριακές και εν γένει 
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τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισμός, η στελέχωση και η εποπτεία επί των Δ.Α.Φ.Α., η 

διαδικασία ανάκλησης της βεβαίωσης λειτουργίας, και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα 

για το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας τους. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται, για τις 

Δ.Α.Φ.Α. που ιδρύονται και λειτουργούν από τους λοιπούς, εκτός των Υγειονομικών 

Περιφερειών και των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας φορείς, επιπλέον όσων 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για 

την αδειοδότησή τους, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για τον έλεγχο και την εποπτεία 

τους, οι διοικητικές κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν σε περίπτωση παράβασης των 

όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας, οι οποίες είναι ανάλογες της βαρύτητας 

της παράβασης, με συνεκτίμηση τυχόν επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς και λοιπών 

επιβαρυντικών περιστάσεων, η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά των εν λόγω 

κυρώσεων, και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για το καθεστώς ίδρυσης, λειτουργίας, 

ελέγχου και εποπτείας τους.  

δ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., 

ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των ασθενών στις Δ.Α.Φ.Α., 

καθορίζονται τα ιατρικά πρωτόκολλα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, τα οποία 

επικαιροποιούνται ετησίως, και οι ιατρικές και άλλες πράξεις που δύνανται να διενεργούνται 

από τις Δ.Α.Φ.Α., και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την παροχή υπηρεσιών 

ανακουφιστικής φροντίδας από τις Δ.Α.Φ.Α.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζεται ο τρόπος χρήσης 

εφαρμογών τηλεϊατρικής για την υποστήριξη των ασθενών που χρήζουν φροντίδας κατ’ 

οίκον. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των 

ασθενών στο Εθνικό Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών του άρθρου 7, οι 

παράμετροι που καταγράφονται και οι κατηγορίες των χρηστών. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Εθνικής 

Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας του άρθρου 8, ρυθμίζεται κάθε 

σχετικό θέμα για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της 

Ανακουφιστικής Φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής γραμματειακής 

υποστήριξης από υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας ή από υπαλλήλους των Υγειονομικών 

Περιφερειών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να ορίζεται 

καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από 

πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν οι 

Δ.Α.Φ.Α., καθώς και ο τρόπος κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περίπτωση 

μονάδων που λειτουργούν από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου, κερδοσκοπικού ή μη 

χαρακτήρα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την οργάνωση και 

λειτουργία της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 11. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η 

οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται το πλαίσιο επιμόρφωσης των 

επαγγελματιών υγείας και άλλων μελών της διεπιστημονικής ομάδας, ο φορέας υλοποίησής 

του, το περιεχόμενο και τα επιμέρους στάδια, η πιστοποίηση της επιμόρφωσης, οι όροι 

συμμετοχής όσων έχουν ένα έτος κλινικής άσκησης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 

ανακουφιστικής φροντίδας και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 11.  
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6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των 

μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης Δωρεών της παρ. 5 του άρθρου 12 

που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. 

 

Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Οι λειτουργούσες ήδη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Δομές Ανακουφιστικής 

Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.), ανεξάρτητα από την αρχή από την οποία έχουν 

αδειοδοτηθεί, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος εντός πέντε (5) 

ετών από την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 13. 

2. Μέχρι την καθιέρωση ιατρικής εξειδίκευσης στην Ανακουφιστική Φροντίδα σε ενήλικες 

και παιδιά, σύμφωνα με την παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), καθώς και 

μέχρι την ολοκλήρωση εκπαίδευσης των ειδικευόμενων στην ανακουφιστική φροντίδα 

νοσηλευτών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ6α/ΓΠ/16237/9.5.2022 απόφαση της 

Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β 2346), ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Βασικό κριτήριο επιλογής των ιατρών για τη στελέχωση των Δ.Α.Φ.Α είναι να διαθέτουν 

διετή κλινική εμπειρία και ειδικότητα ή εξειδίκευση ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της Ανακουφιστικής Ιατρικής ή της 

Ανακουφιστικής Φροντίδας ή μετεκπαίδευση ή πιστοποιημένη επιμόρφωση από φορέα που 

παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας τουλάχιστον τετρακοσίων 

(400) ωρών, εκ των οποίων διακόσιες (200) ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και διακόσιες 

(200) ώρες πρακτικής (κλινικής) άσκησης στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με το 

άρθρο 11. 

β) Βασικό κριτήριο επιλογής των νοσηλευτών, επαγγελματιών υγείας και των λοιπών μελών 

για τη στελέχωση των Δ.Α.Φ.Α είναι να διαθέτουν διετή κλινική εμπειρία σε εξειδικευμένες 

υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου ή με αναγνώριση επαγγελματικής 

ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το 

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) σύμφωνα με το π.δ. 

38/2010 (Α’ 78), στο γνωστικό αντικείμενο της Ανακουφιστικής Φροντίδας ή μετεκπαίδευση 

ή πιστοποιημένη επιμόρφωση από φορέα που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης 

Ανακουφιστικής Φροντίδας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, εκ των οποίων διακόσιες 

(200) ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και διακόσιες (200) ώρες πρακτικής (κλινικής) άσκησης 

στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

 

Άρθρο 15 

Καταργούμενη διάταξη 

 

Το άρθρο 17 του ν. 3106/2003 (Α’ 30), περί των Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και 

Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών, καταργείται. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  

COVID-19 

 

Άρθρο 16 

Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης 

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α` 16), περί λειτουργίας 

εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

3. Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως την 31η.3.2023. 

4. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), περί των φορέων υλοποίησης του 

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη 

λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

5. Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας 

στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη 

λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 17 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν 

τοποθετηθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. Η περαιτέρω παράταση κατ’ εφαρμογή 

του πρώτου εδαφίου απομειώνει τον χρόνο ειδικότητας, εφόσον οι ιατροί έχουν 

τοποθετηθεί σε κενή θέση ειδικευομένου της ειδικότητας, στην οποία έχουν κάνει αίτηση να 

ειδικευτούν, και υλοποιείται το προβλεπόμενο γι’ αυτήν την ειδικότητα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, σύμφωνα με βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής. 

2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν 

προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την 

έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).  
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3. Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται 

υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο 

Υγείας κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 18 

Παράταση ισχύος συμβάσεων του άρθρου 50 ν. 4825/2021  

 

1. Η ισχύς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α΄ 157) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30η.6.2023, 

ανεξαρτήτως της επιστροφής στα καθήκοντά τους των υπαλλήλων που τελούσαν σε 

αναστολή δυνάμει του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130). Η παράταση των συμβάσεων 

του πρώτου εδαφίου δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο 

χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 

του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

2. Κατά τη διάρκεια της παράτασης της παρ. 1 το προσωπικό που προσλήφθηκε κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 δύναται να μετακινείται, ανάλογα με τις ανάγκες, 

ως ακολούθως: α) αν υπηρετεί σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ), δύναται να 

μετακινείται σε άλλον ΦΠΥΥ της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), με απόφαση του 

Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, με απόφαση του Διοικητή ή του 

Προέδρου του φορέα ή του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου.   

 

Άρθρο 19 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού 

 

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της δυνατότητας παράτασης, 

με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, των συμβάσεων εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 

της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με τις οποίες προσλήφθηκε προσωπικό διαφόρων 

ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, 

έως την 30ή.6.2023. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν 

προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την 

έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). 

2. Η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της δυνατότητας παράτασης των 

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και 

καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 

Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023. 

 

Άρθρο 20 
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Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020 

  

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί του 

επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού 

προσωπικού, τροποποιείται α) ως προς την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι 

ενεργές οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και 

πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, προκειμένου να είναι δυνατή η παράτασή τους, και β) 

ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δύνανται να 

παραταθούν, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

  

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19 όλες οι ενεργές κατά την 31η.12.2022 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των 

κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων 

του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του 

Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών 

νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς 

και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε 

επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης 

από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές.». 

  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί των 

συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του λοιπού, πλην ιατρών, 

επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τροποποιείται ως προς την καταληκτική 

ημερομηνία του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 

2 διαμορφώνεται ως εξής: 

  

«2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, 

επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Ο.Φ., διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της 

υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 

31η.12.2023 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού 

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

(Ε.Ο.Φ.). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, 

βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.». 

 

Άρθρο 21 

Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού 
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και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

 

Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204) και του άρθρου 9 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48), περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και 

λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 22 

Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού 

 

1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), περί μετακινήσεων του πάσης 

φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως την 31η.3.2023.  

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί 

μετακινήσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές 

Μονάδες Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), περί μετακινήσεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.3.2023. 

4. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της δυνατότητας 

μετακίνησης προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με απόφαση του Προέδρου 

του και της πειθαρχικής αξιολόγησης και τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο 

της απόφασης μετακίνησης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

5. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της δυνατότητας μετακίνησης 

ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας με 

απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, 

έως την 31η.3.2023. 

6. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί 

μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, 

από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 23 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης 

«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και 

λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-

19» 

 

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), περί της σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου 

νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», παρατείνεται, 

από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 
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Άρθρο 24 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης 

παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών 

 

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών των 

άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού 

ιατρού ιδιωτών παιδιάτρων παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023, ανεξαρτήτως 

του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους.  

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

1ης.1.2023 έως τις 31.3.2023 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. 

 

Άρθρο 25 

Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των 

συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

 

Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104), περί της δυνατότητας κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών των ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιατρών 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 26 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των 

εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Υγείας 

 

Η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), περί της εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.3.2023. 

 

Άρθρο 27 

Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς 

 

1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και της κατ’ 

εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αρ. 12549/4426/16.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β` 868), για 

την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-

19, και οι συμβάσεις που συνήφθησαν κατ` εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 

4837/2021 (Α’ 178), δύνανται να παραταθούν, από τη λήξη τους, έως την 31η.3.2023. Η 
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παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α` 

134). 

2. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται μετά τη 

δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, δεν δύνανται 

να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 31η.3.2023. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 28 

Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

 

Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων 

ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του 

άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 

31η.3.2023, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις 

που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες 

και προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 29 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας 

 

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

δυνατότητα πρόσληψης για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

2. Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 

διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, 

παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 31η.3.2023, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η 

παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, 

εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 30 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
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Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση 

προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 31 

Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 

 

Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του 

ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών 

Λοιμώξεων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 32 

Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την 

εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

 

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα 

ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων 

σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 33 

Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών 

των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 

 

Συμβάσεις με ιατρούς, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.) δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) με καθεστώς έκδοσης δελτίου 

απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), και των οποίων η ισχύς είτε έληξε πριν από τη δημοσίευση 

του παρόντος είτε είναι ακόμη σε ισχύ, παρατείνονται από τη λήξη τους για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ.. 

 

Άρθρο 34 

Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και 

κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης 

 

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ως προς τις συμβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 

Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των 

περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνεται, 

από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  
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ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 35 

Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 

 

1. α. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), περί υγειονομικής κάλυψης 

ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 

4368/2016 (Α΄ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

β. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της 

δυνατότητας ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών 

αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α` 104), ως προς 

τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

3. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α` 76), ως προς 

την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε 

οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση εθελοντικού ή 

αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον 

ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως την 31η.3.2023. 

4. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς την απασχόληση 

συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.3.2023. 

5. Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), ως προς τη διενέργεια 

διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις 

ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος, παρατείνεται, από τη λήξη της, 

έως την 31η.3.2023. 

6. Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου 

ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες 

Δυνάμεις, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

7. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο 

για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 36 

Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 
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Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί των όρων χρήσης 

δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής 

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

31η.3.2023. 

 

Άρθρο 37 

Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από 

τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

 

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την προμήθεια 

ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 

4796/2021 (Α’ 63), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

 

Άρθρο 38 

Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων 

σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

 

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της 

διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

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

31η.3.2023. 

 

Άρθρο 39 

Παράταση ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε 

ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό 

 

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της 

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

περιορισμό, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 40 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της δυνατότητας 

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

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 41 
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Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη 

αναγκών δημόσιας υγείας 

 

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί δυνατότητας 

αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί δυνατότητας διάθεσης 

επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, 

κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού 

ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 42 

Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που 

δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την 

έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 

 

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της αποζημίωσης 

ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη 

εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, 

από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 43 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων 

ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού 

 

H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της δυνατότητας 

επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής 

προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 44 

Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών 

 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί της διάθεσης, 

οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών 

ασθενών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

 

Άρθρο 45 

Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών 
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H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της 

διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια 

θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 46 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και 

έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.  

 

Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

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

Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 47 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών 

νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών 

νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο 

 

Η ισχύς του άρθρου τρίτου του ν. 4889/2022 (Α΄ 21), περί της δυνατότητας διάθεσης άνευ 

αντιτίμου στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης 

φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού 

Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.3.2023. 

 

Άρθρο 48 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της σύναψης δημοσίων 

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

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί των 

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

από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

διενέργειας προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

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

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί της διενέργειας προμηθειών 
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ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από 

τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

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

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί των έκτακτων προμηθειών 

ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.3.2023. 

6. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων για 

την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

7. Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της σύναψης συμβάσεων για τις 

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

31η.3.2023.  

8. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά την περίοδο της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 49 

Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών 

 

1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της διαδικασίας αποδοχής 

δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής 

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

31η.3.2023. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), περί της διαδικασίας χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού 

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

από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της διαδικασίας 

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

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

4. Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της αποδοχής από τον Υπουργό 

Υγείας δωρεών για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη 

λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

5. Η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) περί της διαδικασίας αποδοχής από 

πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών 

και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και 

μεταφοράς φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από 

τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.  

 

Άρθρο 50 
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Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, 

λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες κοινωφελούς σκοπού 

 

Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της δυνατότητας των δήμων 

και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να 

προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης 

COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.3.2023. 

  

Άρθρο 51 

Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

1. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη 

διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

2. Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020, ως προς τη θεώρηση 

παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη 

λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

3. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη διαδικασία 

επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης 

φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, 

έως την 31η.3.2023. 

4. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τις μηνιαίες και 

επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.3.2023. 

 

Άρθρο 52 

Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για 

μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κάλυψη 

κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων ενεργών εφημεριών 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της αποζημίωσης των ιατρών 

διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής 

Περιφέρειας (Υ.Πε.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2023. 

2. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί της κάλυψης 

κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας από ιδιώτες ιατρούς και της αποζημίωσής τους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

31η.3.2023. 

3. Η ισχύς του άρθρου 90 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της αποζημίωσης των ενεργών 

εφημεριών που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά 
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βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

31η.3.2023. 

 

Άρθρο 53 

Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 - 

Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021 

 

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 91 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της δαπάνης που προκύπτει 

από την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 του ιδίου νόμου, τροποποιείται ως προς την 

καταληκτική ημερομηνία, και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 91 

Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή 

των άρθρων 88, 89 και 90 

 

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, περί τροποποίησης των παρ. 1 

και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), 89, περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 

πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και 90 του παρόντος, περί αποζημίωσης των 

πρόσθετων ενεργών εφημεριών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 δεν 

δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Η κατανομή του 

ποσού του πρώτου εδαφίου για τις ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους άρθρων κατά το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο ειδικότερος προσδιορισμός των δικαιούχων, η διαδικασία και 

ο έλεγχος της διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται 

το ύψος της δαπάνης και ρυθμίζονται τα ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου για το 

χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως τις 31.3.2023.». 

 

Άρθρο 54 

Παράταση της διάρκειας των συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας  

 

Η διάρκεια της υπ’ αρ. 01/2014 σύμβασης-συμφωνίας πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου 

Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), που συνήφθη σε συνέχεια της υπ’ αρ. 01/2014 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α, 

για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των 

μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα 

και των υπ’ αρ. 02/18-1 και 02/18-2 συμβάσεων του Ε.ΚΕ.Α., που συνήφθησαν σε συνέχεια 

της υπ’ αρ. 02/2018 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α., για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων 

αίματος με συνοδό εξοπλισμό, τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης, παρατείνεται έως την 

31η.3.2023. Αν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη σύναψη 

συμβάσεων με το ίδιο αντικείμενο με τις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου ολοκληρωθούν 

πριν από την παρέλευση της παράτασης του πρώτου εδαφίου, οι συμβάσεις του πρώτου 

εδαφίου λήγουν αυτοδικαίως.  

 

Άρθρο 55 

Απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021 – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 58 ν. 

4690/2020 
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Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) περί της επιλογής 

υποψηφίων για λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, παρατείνεται η χρονική 

περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας και η παρ. 17 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, η επιλογή των 

υποψηφίων διενεργείται από τις οικείες Υ.ΠΕ. μέχρι την 31η.3.2023 με άμεση ένταξη των 

ειδικευομένων στους φορείς υποδοχής για την ειδικότητα. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας οι θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών των ειδικοτήτων 

της περ. α) της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν ακάλυπτες κατά την ημερομηνία του πρώτου 

εδαφίου, δύναται να αναδιανέμονται σε άλλες ειδικότητες και να κατανέμονται αντίστοιχα 

ανά Υ.ΠΕ. και νοσοκομεία.». 

 

Άρθρο 56 

Παράταση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας του προγράμματος για τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των 

προσφύγων και μεταναστών – Παράταση ισχύος άρθρου 98 ν. 4915/2022 

  

Η ισχύς του άρθρου 98 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), περί της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας 

του προγράμματος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των 

υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, παρατείνεται έως την 31η.5.2023. 

 

Άρθρο 57 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και 

πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, Δ.ΥΠ.Ε., Ε.Κ.Α.Β. και των 

αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού 

Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού 

Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση 

ισχύος περ. α) και β) άρθρου 62 ν. 4872/2021 

 

Η ισχύς των περ. α) και β) του άρθρου 62 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), περί της εξαίρεσης από 

την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) των ρυθμίσεων για τη διαδικασία 

καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, 

Δ.ΥΠ.Ε., Ε.Κ.Α.Β. και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα 

εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-

19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.12.2023.  

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 58 

Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων - Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2021   
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1. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, 

προστίθενται παρ. 4Β και 4Γ ως εξής: 

 

«4Β. Ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά 

πρόστιμα της παρ. 4 μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που έως την 

έναρξη ισχύος της παρούσας επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα της παρ. 1, υπό την 

προϋπόθεση:  

α) είτε να εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την 31η.12.2022, 

β) είτε να εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 από τις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 

81185/30.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσοδών 

(Β΄ 6324) έως και την 31η.12.2022, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που ορίζονται στην 

παρ. 4 του άρθρου 3 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

4Γ. Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης 

καταβολής τυγχάνει ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό με 

βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, 

τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα, κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος.». 

 

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, περί της υποχρεωτικότητας του 

εμβολιασμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις, α) στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις 

«Για την επιβολή» προστίθενται οι λέξεις «και την ανάκληση», β) το τέταρτο εδάφιο 

τροποποιείται, με την προσθήκη των στοιχείων δημοσίευσης του Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και με την προσθήκη της αυτοδίκαιης αναδρομικής ανάκλησης των 

προστίμων, μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, στους σκοπούς για 

τους οποίους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζεται ως ανεξάρτητος 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«5. Για την επιβολή και την ανάκληση του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 διαβιβάζονται 

περιοδικά τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τήρηση 

όλων των σχετικών εγγυήσεων και εφαρμοζομένου του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (L 119), από την 

εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) 

στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να προσδιορισθεί ο Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων φυσικών προσώπων. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ 

διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου στην ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ 
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Α.Ε. έχουν την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας την Επεξεργασία, 

σύμφωνα με τις περ. 7 και 8 του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα άρθρα 55 

και 55Α του ν. 4764/2020 (Α` 256) και στο άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). Η ΑΑΔΕ 

ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022, Α΄ 190) και 

της αυτοδίκαιης αναδρομικής ανάκλησης των προστίμων, μετά των αναλογούντων τόκων 

εκπρόθεσμης καταβολής, και υπό αυτήν την ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία των 

δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α` 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων φυσικών προσώπων.». 

 

3. Στην περ. αβ) της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, περί της 

υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις, α) οι λέξεις 

«του προστίμου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και αυτοδίκαιης ανάκλησης του 

προστίμου, η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη 

βεβαιωθέντων εσόδων», β) διαγράφεται ο σύνδεσμος «και» μετά τη φράση «το περιεχόμενο 

της πράξης επιβολής,», γ) μετά τη φράση «της πράξης ειδοποίησης» προστίθεται η φράση 

«της πράξης ανάκλησης,», δ) η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),» 

αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4987/2022, Α’ 206),» ε) μετά τις λέξεις «η διαδικασία είσπραξης» προστίθενται οι λέξεις «και 

επιστροφής,», και η περ. αβ) διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«αβ) η διαδικασία ελέγχου, η διαδικασία διαπίστωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο 

τρόπος επιβολής και αυτοδίκαιης ανάκλησης του προστίμου, η διαδικασία ηλεκτρονικής 

έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, η αρμοδιότητα 

του οργάνου επιβολής, το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, της πράξης ειδοποίησης και της 

πράξης ανάκλησης, ο τρόπος και η διαδικασία κοινοποίησης της επιβολής του προστίμου, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), η προθεσμία 

καταβολής, ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης και 

επιστροφής, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσμία, οι ειδικοί λόγοι και οι συνέπειες 

της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, και». 

 

Άρθρο 59 

Εμβολιασμός κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2022-2023 

 

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων κατά της 

γρίπης, κατά την περίοδο 2022-2023, το εμβόλιο κατά της γρίπης αποζημιώνεται εξ 

ολοκλήρου από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα άλλα ασφαλιστικά 

ταμεία, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής. 

2. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός διενεργείται από ιατρούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου 

τομέα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και από φαρμακοποιούς. 

3. Οι διενεργούντες τον εμβολιασμό της παρ. 1 καταχωρίζουν, με ευθύνη τους, στο Εθνικό 

Μητρώο Εμβολιασμών τη διενέργεια του εμβολιασμού και τα στοιχεία των εμβολιασμένων. 
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4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται η διαδικασία διενέργειας των 

αντιγριπικών εμβολίων, η καταχώριση του διενεργούμενου εμβολιασμού στο Εθνικό 

Μητρώο Εμβολιασμών, η διαδικασία αποζημίωσης των διενεργηθέντων εμβολιασμών 

καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο 60 

Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό – Τροποποίηση παρ. 3, 4 και 8 άρθρου 5 ν. 

4238/2014 

 

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), περί του ορισμού των κατηγοριών του 

προσωπικού ιατρού από τις οποίες ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα τον 

προσωπικό ιατρό του, προστίθενται περ. δ) και ε), ως εξής: 

 

«δ) ιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ο οποίος υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του σε Γενικά 

Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, είτε αυτοτελή, είτε αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες 

Γενικών Νοσοκομείων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν υφίστανται δημόσιες 

δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ο πληθυσμός δεν δύναται να καλυφθεί από αυτές. 

Στους ιατρούς του πρώτου εδαφίου καθήκοντα προσωπικού ιατρού ανατίθενται με απόφαση 

του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, 

ε) ιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. καθώς και ιατρός που 

υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», οι οποίοι λειτουργούν 

ιδιωτικό ιατρείο ή παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτικά σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37).». 

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014, περί του αντικειμένου της 

νομοθετικής εξουσιοδότησης, τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και απλοί 

ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω 

ειδικοτήτων όσο και» από τη φράση «εκτός των περιπτώσεων της παρ. 3 και ιδιώτες ιατροί» 

και με την προσθήκη του οριστικού άρθρου «την» πριν από τη λέξη «παρακολούθηση», και 

η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή 

εσωτερικής παθολογίας ή οι ειδικοί ιατροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται εκτός των περιπτώσεων 

της παρ. 3 και ιδιώτες ιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η 

ειδικότητα συνδέεται με την παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες 

και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό.». 

 

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014, περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης, 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται για τους ιατρούς 

κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. της περ. ε) της παρ. 3 ο εγγεγραμμένος πληθυσμός, ο τρόπος παροχής 

των υπηρεσιών, οι προϋποθέσεις, η αποζημίωση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος.». 

35 



 

Άρθρο 61 

Δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνιες 

παθήσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 2920/2001 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α’ 131), περί της δυνατότητας 

διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.) ιατρών και οδοντιάτρων, καθώς και αποφοίτων Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, 

τροποποιείται, με την προσθήκη περισσότερων ειδικοτήτων, και διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Ιατροί ειδικευμένοι και οδοντίατροι, καθώς και οι απόφοιτοι όλων των Σχολών 

Επαγγελμάτων Υγείας, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων 

ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, 

ψυχολόγων και βιολόγων, χημικών και βιοχημικών, διαιτολόγων και διατροφολόγων, 

τεχνολόγων τροφίμων και διατροφής, οπτικών, ορθοπτιστών (οπτικών-οπτομετρών), 

λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, οδοντοτεχνιτών, ραδιολόγων-ακτινολόγων, φυσικών-

ακτινοφυσικών, φυσικών ιατρικής, επισκεπτών/τριών υγείας, μαιών/μαιευτών, 

βρεφονηπιοκόμων και πτυχιούχων του τμήματος δημόσιας και κοινοτικής υγείας, που 

πάσχουν από: 

α) ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, ως πολυμεταγγιζόμενα άτομα, 

β) δρέπανο και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, με συχνές νοσηλείες ανά έτος για κρίσεις 

και επιπλοκές από τη νόσο, 

γ) συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), μεταγγιζόμενοι με παράγωγα αίματος, 

δ) ενεργό ινοκυστική νόσο, που απαιτεί συχνές νοσηλείες σε παθολογική ή πνευμονολογική 

κλινική, 

ε) αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια πρακτική κώφωση, 

στ) τύφλωση, 

ζ) μυοκαρδιοπάθεια, 

η) τη νόσο του ινσουλινοεξαρτώμενου νεανικού διαβήτη τύπου 1, 

θ) τη νόσο της ατελούς οστεογένεσης, 

ι) τη νόσο fabry 

μπορούν να ζητήσουν το διορισμό τους, οι μεν ιατροί και οδοντίατροι σε προσωρινές και 

προσωποπαγείς θέσεις, όλες δε οι υπόλοιπες ειδικότητες σε προσωποπαγείς θέσεις της 

ειδικότητας τους, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο 

ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ..». 

 

Άρθρο 62 

Ορισμός αποζημίωσης των εγχωρίως παραγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων, 

εγκρινόμενων με νομική βάση 10.α (κ.κ.χ.), 10.b (συνδυασμοί), 10.3 (υβριδικά) - 

Πρόβλεψη της δυνατότητας συνεκτίμησης της προστιθέμενης αξίας τους λόγω 

καινοτομίας ή πολλαπλής φαρμακευτικής αξίας και αποτελεσματικότητας - Τροποποίηση 

άρθρου 250 ν. 4512/2018 
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Στο άρθρο 250 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της διαδικασίας αξιολόγησης φαρμάκων για 

ένταξη ή απένταξη από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων της περ. α) της παρ. 1 του 

άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), προστίθεται παρ. 1Β, ως εξής: 

 

«1Β. Φαρμακευτικά προϊόντα που εγκρίνονται με νομική βάση τα άρθρα 10.α (Καλώς 

Καθιερωμένης Χρήσης – κ.κ.χ.), 10.β (συνδυασμός περισσότερων δραστικών ουσιών που 

περιλαμβάνονται στη σύνθεση εγκεκριμένων φαρμάκων, οι οποίες όμως δεν έχουν μέχρι 

στιγμής συνδυασθεί για θεραπευτικούς σκοπούς) και την παρ. 3 του άρθρου 10 

(υβριδικά) της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ και έχουν Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ) ίσο ή 

χαμηλότερο από το ΚΗΘ των αντίστοιχων προϊόντων αναφοράς, τα οποία ήδη 

αποζημιώνονται, εντάσσονται άμεσα στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων του 

άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6) χωρίς αξιολόγηση και διαπραγμάτευση για τις όμοιες 

ενδείξεις και με τους ίδιους περιορισμούς των προϊόντων αναφοράς τους.  

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) των προϊόντων του πρώτου εδαφίου που επιθυμούν 

διαφορετική ομαδοποίηση ή ευρύτερη αποζημίωση στον κατάλογο αποζημιούμενων 

φαρμάκων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αξιολόγηση και διαπραγμάτευση.  

Οι ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων που εγκρίνονται με τις νομικές βάσεις του πρώτου 

εδαφίου και έχουν ΚΗΘ υψηλότερο από το ΚΗΘ των αντίστοιχων προϊόντων αναφοράς, τα 

οποία ήδη αποζημιώνονται, μπορούν είτε να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, προκειμένου 

να ενταχθούν στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, 

είτε να υποβάλουν αίτηση για αξιολόγηση και διαπραγμάτευση βάσει των ακολούθων 

κριτηρίων, τα οποία εξετάζονται σωρευτικά: α) ύπαρξη πρόσθετου κλινικού οφέλους, είτε 

για το σύνολο των ασθενών είτε για ειδικές υποομάδες ασθενών της ίδιας νόσου και β) 

ύπαρξη ενεργού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.». 

 

Άρθρο 63 

Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών 

προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Προσθήκη παρ. 2α και 2β στο 

άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 

 

Στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της ρύθμισης οφειλών Κατόχων Άδειας 

Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται μετά από την 

παρ. 2 νέες παρ. 2α και 2β, β) στην παρ. 3 η φράση «για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2» 

αντικαθίσταται από τη φράση «για την εφαρμογή των παρ. 1 έως και 2β» γ) στην παρ. 4 η 

φράση «έστω και μίας εκ των δόσεων των παρ. 1 και 2,» αντικαθίσταται από τη φράση «έστω 

και μίας εκ των δόσεων των παρ. 1, 2, 2α και 2β,», και το άρθρο δωδέκατο διαμορφώνεται 

ως εξής: 

 

«Άρθρο δωδέκατο 

Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών 

προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

1. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις 

φαρμακευτικές εταιρείες, που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
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(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 διάταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 

έως τριάντα έξι (36) άτοκες 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 δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012-

2018.  

 

2. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις 

φαρμακευτικές εταιρείες, που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) 

του έτους 2020, όπως έχουν προκύψει μετά από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από 

την ως άνω διάταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 

έως τριάντα έξι (36) άτοκες δόσεις, με την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής 

(rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) για το έτος 2020 και της 

καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012-

2019. 

 

2α. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις 

φαρμακευτικές εταιρείες, που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 του 

έτους 2021, όπως έχουν προκύψει μετά από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την 

ως άνω διάταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 

τριάντα έξι (36) άτοκες δόσεις, με την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής 

(rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 για το εκάστοτε προηγούμενο έτος και 

της καταβολής των δόσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων οφειλών σε δόσεις για τα έτη 

2012-2020.  

 

2β. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις 

φαρμακευτικές εταιρείες, που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 του 

έτους 2022, όπως έχουν προκύψει μετά από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την 

ως άνω διάταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 

τριάντα έξι (36) άτοκες δόσεις, με την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής 

(rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 για το εκάστοτε προηγούμενο έτος και 

της καταβολής των δόσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων οφειλών σε δόσεις για τα έτη 

2012-2021.  

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα 

για την εφαρμογή των παρ. 1 έως και 2β. 

 

4. Σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων των παρ. 1, 2, 2α 

και 2β, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς 
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τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων εκπίπτει των 

ρυθμίσεων.». 

 

Άρθρο 64 

Επιτροπές για τη διενέργεια εξετάσεων προς απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας – 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν.δ. 3366/1955 

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258), περί των εξετάσεων για την απόκτηση 

ιατρικών ειδικοτήτων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το τέταρτο 

εδάφιο, ώστε τα μέλη που υπηρετούν στις εξεταστικές επιτροπές να μπορούν να 

προέρχονται και από πανεπιστημιακά εργαστήρια των Ιατρικών Σχολών της χώρας που έχουν 

αναγνωριστεί ως κατάλληλα για τη χορήγηση μερικού ή πλήρους χρόνου άσκησης στην 

αντίστοιχη ειδικότητα, β) στο πέμπτο εδάφιο προστίθεται και η κατηγορία ΤΕ όσον αφορά 

τους υπαλλήλους που δύνανται να ορίζονται ως γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών, και 

η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα, οι 

οποίες έχουν μονοετή θητεία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από 

γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούνται από ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ, 

με τον αναπληρωτή του και δύο μέλη με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. με 

τους αναπληρωτές τους, όλοι της ίδιας ειδικότητας με την εξεταζόμενη. Με την ίδια ή άλλη 

απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ., ορίζεται ο Πρόεδρος κάθε 

εξεταστικής επιτροπής μεταξύ των μελών της. Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά 

μέλη των επιτροπών υπηρετούν σε νοσοκομειακές μονάδες ή πανεπιστημιακά εργαστήρια 

των Ιατρικών Σχολών, που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για τη χορήγηση είτε μερικού 

είτε πλήρους χρόνου άσκησης στην αντίστοιχη ειδικότητα. Ως γραμματείς των εξεταστικών 

επιτροπών με τους αναπληρωτές τους ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

δημόσιοι υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού (μόνιμοι, ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ), οι οποίοι υπηρετούν 

στην έδρα των εξεταστικών επιτροπών και προτείνονται από τους προέδρους αυτών.». 

 

Άρθρο 65 

Υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 1 ν.δ. 67/1968 

 

Στο άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α’ 303), περί της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου, μετά από 

την παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: 

 

«1Α. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, υπηρεσία υπαίθρου δύναται να πραγματοποιηθεί στο 

Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων που υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας αρμοδιότητας της 

2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.». 

 

Άρθρο 66 

Στελέχωση των κινητών ομάδων υγείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 106Α ν. 4461/2017 

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 106Α του ν. 4461/2017 (Α’ 38), περί συγκρότησης Κινητών Ομάδων 

Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος της περ. α) προστίθεται η 
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φράση «ή εκ των λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων που ορίζονται ως προσωπικοί ιατροί δυνάμει 

της υπό στοιχεία Γ1α/ΓΠοικ.53427/21.9.2022 (Β΄ 4978) απόφασης του Υπουργού Υγείας και 

έναν ιατρό με ειδικότητα Παιδιατρικής,» β) στο τρίτο εδάφιο η φράση «ήτοι έναν (1) 

επαγγελματία υγείας των περ. α) ή β) του πρώτου εδαφίου,» αντικαθίσταται από τη φράση 

«ήτοι δύο (2) επαγγελματίες υγείας των περ. α) έως στ) του πρώτου εδαφίου, και», και η παρ. 

3 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«3. Οι Κ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από συγκεκριμένο αριθμό επαγγελματιών υγείας και λοιπού 

προσωπικού, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου 

χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης: 

α) έναν (1) Ιατρό, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής 

Παθολογίας ή με Πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, ή εκ των λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων που 

ορίζονται ως προσωπικοί ιατροί δυνάμει της υπό στοιχεία Γ1α/ΓΠοικ.53427/21.9.2022 (Β΄ 

4978) απόφασης του Υπουργού Υγείας και έναν ιατρό με ειδικότητα Παιδιατρικής, 

β) έναν (1) Οδοντίατρο, ΠΕ Οδοντιάτρων, 

γ) έναν (1) Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας 

Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή ΠΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής ειδικότητας, ή εν 

ελλείψει αυτού, ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής, ή ΤΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής ειδικότητας, 

δ) έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Μαιευτικής, 

ε) έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, 

στ) έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας, 

ζ) έναν (1) επαγγελματία, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, 

ή εν ελλείψει αυτού, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών/ Κοινωνικής Εργασίας, 

η) έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ή εν ελλείψει αυτού ΤΕ Διοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και 

θ) δύο (2) οδηγούς, ΔΕ Οδηγών. 

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κ.ΟΜ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. 

μπορεί να τις στελεχώνει και με προσωπικό από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας 

αρμοδιότητάς του. Κάθε Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) άτομα, ήτοι δύο (2) 

επαγγελματίες υγείας των περ. α) έως στ) του πρώτου εδαφίου, και έναν (1) ΔΕ Οδηγών. Το 

έργο της Κ.ΟΜ.Υ. συντονίζεται από επαγγελματία υγείας των περ. α), β) ή γ) του πρώτου 

εδαφίου και εποπτεύεται από τον επιστημονικό διευθυντή της δομής Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, στην οποία αυτή υπάγεται και με την οποία διασυνδέεται.». 

 

Άρθρο 67 

Σύσταση Μονάδων Ψυχικής Υγείας από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

 

1. Στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού του π.δ. 867/1979 (Α’ 249), περί της μετατροπής του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.) από υπηρεσία του νοσοκομείου παίδων «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ» σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δύνανται να 

λειτουργούν συνολικά έως δύο (2) Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) και συγκεκριμένα, 

Κέντρα Ημέρας, Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, Προστατευμένα 

Διαμερίσματα, Οικοτροφεία, Ξενώνες και Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 

(Α’ 96), που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά.  
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται 

μετά από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ι.Υ.Π., συστήνονται ή καταργούνται οι Μ.Ψ.Υ. 

της παρ. 1. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη 

λειτουργία και διάρθρωση των Μ.Ψ.Υ., τη στελέχωσή τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 

θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο 68 

Εξουσιοδοτική διάταξη για την κατάρτιση Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας - Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4633/2019 

 

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), περί της νομοθετικής 

εξουσιοδότησης για την κατάρτιση του οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας, τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «πέραν αυτών που προβλέπονται στο 

άρθρο 9,» και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 13 

Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών, καταρτίζεται ο 

οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η 

διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν στο 

προσωπικό του, στις λειτουργικές σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους 

φορείς και οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, μπορεί να 

συνιστώνται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις 

ή τα Τμήματα, όπως επίσης να προβλέπονται οργανικές θέσεις νομικού συμβούλου, 

προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.». 

 

Άρθρο 69 

Δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων Διοικητή νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος – 

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 ν. 4498/2017 

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4498/2017 (Α’ 172) περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητή 

των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), προστίθενται δεύτερο 

και τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«3. Ο Διοικητής των Νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) ασκεί 

τις αρμοδιότητες των περ. 1, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 της παρ. 8 του 

άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α’ 81). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να 

μεταφέρονται, χωρίς χρονικό περιορισμό ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το σύνολο 

ή και μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητή των Νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 

του ν. 2889/2001 στον Πρόεδρο αυτών. Με όμοια απόφαση τροποποιείται, παρατείνεται ή 

και ανακαλείται η άνω μεταφορά.». 

 

Άρθρο 70 
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Άδεια απουσίας από την υπηρεσία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της 

Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 22 ν. 4975/2022 

 

Στην παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4975/2022 (Α΄ 187), περί της πρόβλεψης ότι τα μέλη της 

Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας 

Ελλάδας, εφόσον έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

θητείας τους, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, προστίθενται δεύτερο και τρίτο 

εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«5. Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, 

διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από 

αυτή, συμπεριλαμβανομένων των αδειών από την υπηρεσία τους σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Γραμματέας 

Οργανωτικού, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και ο Ταμίας, εφόσον είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι, δικαιούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, άδεια απουσίας από την 

υπηρεσία τους έως έξι (6) εργάσιμων ημερών τον μήνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους. Τα υπόλοιπα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον είναι δημόσιοι 

υπάλληλοι, δικαιούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, άδεια απουσίας από την 

υπηρεσία τους έως δύο (2) εργάσιμων ημερών τον μήνα, για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους.». 

 

Άρθρο 71 

Άδεια απουσίας από την υπηρεσία των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Τεχνολόγων 

Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους - 

Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 9 του ν. 4975/2022  

 

Στο άρθρο 9 του ν. 4975/2022 (Α’ 187), περί των οργάνων διοίκησης τόσο της κεντρικής 

διοίκησης όσο και των περιφερειακών τμημάτων της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας - 

Ακτινοθεραπείας Ελλάδας, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:  

 

«5. Τα μέλη των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε., εφόσον έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, 

διατηρούν, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από 

αυτήν. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας και 

ο Ταμίας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 

δικαιούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους 

έως έξι (6) εργάσιμων ημερών τον μήνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τα 

υπόλοιπα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 

δικαιούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους 

έως δύο (2) εργάσιμων ημερών τον μήνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι 

Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειακών 

Τμημάτων της Ε.Τ.Α.Α.Ε, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνουν, για όσο χρόνο 

διαρκεί η θητεία τους, άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους έως τεσσάρων (4) εργάσιμων 

ημερών τον μήνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τα υπόλοιπα μέλη των 

Περιφερειακών Συμβουλίων, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δικαιούνται, για όσο χρόνο 
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διαρκεί η θητεία τους, άδεια απουσίας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών τον μήνα για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους.». 

 

Άρθρο 72 

Συμμετοχή των αποσπασμένων υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας στα συνεργεία εκκαθάρισης και ολοήμερης λειτουργίας των 

φαρμακείων που συστήνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

 

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), δύναται να συμμετέχουν στα συνεργεία εκκαθάρισης και ολοήμερης 

λειτουργίας των φαρμακείων που συστήνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η παρούσα έχει αναδρομική ισχύ 

από τον χρόνο απόσπασης των υπαλλήλων αυτών, εφόσον είναι προγενέστερος της έναρξης 

ισχύος του παρόντος. 

 

Άρθρο 73 

Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών 

 

1. Οι δαπάνες του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) που έχουν 

πραγματοποιηθεί, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2021 έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του, θεωρούνται νόμιμες υπό τις 

προϋποθέσεις της παρ. 2. 

2. Οι δαπάνες του παρόντος αφορούν: α) στην αγορά παγίων που έγινε στο πλαίσιο 

ανάπτυξης από 1ης.1.2021, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, νέων δομών στον 

Ο.ΚΑ.ΝΑ. και β) τις αποδοχές του προσωπικού, το οποίο προσλήφθηκε για ορισμένη χρονική 

περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσκαιρες, απρόβλεπτες και επείγουσες 

ανάγκες, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Υπνωτηρίου και 

του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 

4058/2012 (Α’ 63). 

 

Άρθρο 74 

Εκκρεμείς πληρωμές του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προς το Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για υπηρεσίες κατά την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  

 

Οι δαπάνες, οι οποίες αφορούν σε προμήθεια αναλωσίμων αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

για εξετάσεις μοριακής ανίχνευσης του ιού SARS – COV – 2 για τη γονιδιωματική επιτήρησή 

του και έγιναν κατά το μεσοδιάστημα των συμβάσεων μεταξύ του νομικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» 

(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, είναι κανονικές και νόμιμες. Οι 

δαπάνες του πρώτου εδαφίου καταβάλλονται προς το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και εκκαθαρίζονται, 

ενταλματοποιούνται και πληρώνονται σε βάρος των οικείων Κωδικών Αριθμών Εξόδων του 

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ., ύστερα από ισόποση επιχορήγησή του από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. 
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Άρθρο 75 

Δαπάνες για την εξόφληση της αμοιβής του αναδόχου για την παροχή γευμάτων σίτισης 

στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 

 

Η με αριθμό 43.18 σύμβαση για την παροχή γευμάτων σίτισης στους ασθενείς και στο 

εφημερεύον προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα 

από την 1η.4.2021 έως και τις 30.6.2021, είναι νόμιμη. Η δαπάνη που αφορά στην εξόφληση 

της σύμβασης του πρώτου εδαφίου είναι νόμιμη και εκκαθαρίζεται, ενταλματοποιείται και 

πληρώνεται σε βάρος των οικείων Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. 

 

Άρθρο 76 

Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών – Παράταση ισχύος άρθρου 

49 ν. 4633/2019 

 

Η ισχύς του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161), ως προς την ενταλματοποίηση και 

καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την έναρξη ισχύος 

του παρόντος.  

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9.12.2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΡΟΥ 18.6 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4612/2019, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Άρθρο 77 

Κύρωση της από 9.12.2022 Συμφωνίας Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του όρου 

18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4612/2019, για την 

αναβάθμιση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηράκλειου Κρήτης 

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 9.12.2022 Συμφωνία Εκτέλεσης Συμπληρωματικών 

Εργασιών του όρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 

4612/2019 (Α΄ 77), για την αναβάθμιση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηράκλειου Κρήτης. 

Το περιεχόμενο της υπό κύρωση Συμφωνίας, σύμφωνα με τον όρο 18.6 της Σύμβασης 

Παραχώρησης μετά του Παραρτήματος Α’, έχει ως εξής: 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Άρθρο 78 

Μετοχικό κεφάλαιο, στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο, εκλογή μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου – καθορισμός αμοιβής εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων» - Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 

4914/2022 

 

1. Στην παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 5 του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 (A’ 61) περί του 

καταστατικού της εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων», τροποποιείται το 

χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται άπαξ εντός ενός (1) έτους από 

της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού.» 

2. Οι παρ. 2 και 3 του εσωτερικού άρθρου 7 του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 αντικαθίστανται 

ως εξής:  

«2. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική της 

Συνέλευση, σύμφωνα με τον ν. 4972/2022 (Α’ 181). 

3. Κάθε τροποποίηση στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας εγκρίνεται από 

τη Γενική της Συνέλευση σύμφωνα με τον ν. 4972/2022.».  

3. Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 8 του άρθρου 72 του ν. 4914/2022, περί του 

καταστατικού της εταιρείας τροποποιούνται το δεύτερο και το τελευταίο εδάφιο ως προς το 

αρμόδιο όργανο εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι πενταμελές, περιλαμβανομένου του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου και η θητεία του είναι 

πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της 

εταιρείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4972/2022 (Α’ 181). 

Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο 

Εντεταλμένος Σύμβουλος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 6. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όμως θητεία 

αδιαλείπτως δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον χρόνο δύο (2) θητειών. Ο Γενικός Γραμματέας 

Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαμβάνει 

αυτοδικαίως καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Γραμματέας 

Βιομηχανίας καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ως προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον 

Εντεταλμένο Σύμβουλο τηρείται η διαδικασία των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α΄ 

197). Η παύση των μελών δεν γεννά δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης έναντι του 

Δημοσίου ή της εταιρείας. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 20 έως 23 του 

ν. 4735/2020, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας δύναται να εκλέγει προσωρινό Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
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προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για το Δ.Σ. της Εταιρείας, τηρουμένου πάντως του 

πέμπτου εδαφίου της παρούσας.» 

4. Στην παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 9 του άρθρου 72 του ν. 4914/2022, τροποποιείται το 

πρώτο εδάφιο ως προς το αρμόδιο όργανο καθορισμού της αμοιβής και λοιπών παροχών 

των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως 

εξής:  

«3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας καθορίζονται οι αμοιβές και τυχόν 

λοιπές παροχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται 

στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ, σύμφωνα με τον ν. 4972/2022 (Α’ 181). Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρείας λαμβάνουν τις αποδοχές του Γενικού 

Γραμματέα, που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).».  

 

Άρθρο 79 

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 

3908/2011 

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 

(Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8), παρατείνεται εκ νέου για εννέα (9) μήνες και για ένα (1) έτος, 

αντίστοιχα, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 76 του ν. 

4399/2016 (Α΄ 167). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Άρθρο 80 

Ανάρτηση δικαιολογητικών πριν από την έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής - 

Τροποποίηση παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 10 ν. 4447/2016 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), περί 

της έκθεσης των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής, προστίθεται η γνωμοδότηση του 

αρμοδίου Συμβουλίου, καταργείται το τέταρτο εδάφιο, προστίθεται νέο έκτο εδάφιο, και η 

περ. β) διαμορφώνεται ως εξής: 

«β) Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από την έγκρισή τους, εκτίθενται με το σχετικό 

κτηματογραφικό διάγραμμα και τη γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου στον οικείο 

Δήμο επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του δήμου και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Για το γεγονός αυτό 

ειδοποιείται το κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες, τοπικής ή εθνικής 

κυκλοφορίας, και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Το κοινό έχει δικαίωμα 

πρόσβασης για ενημέρωση, μεταφόρτωση των δεδομένων και υποβολή δηλώσεων 

ιδιοκτησίας και ενστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να απαιτείται η χρήση 

ειδικής ηλεκτρονικής άδειας. Τα συμπληρωματικά συνοδευτικά έγγραφα, το τεύχος 

συντεταγμένων κορυφών και εμβαδών, ο κτηματολογικός πίνακας και ο πίνακας της Πράξης 

Εφαρμογής, εκτίθενται στο οικείο δημοτικό κατάστημα. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία του 

πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ύστερα από 

αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, 
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μέσα στην προθεσμία αυτή, να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλλουν 

εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου ενστάσεις, τις οποίες ο δήμος 

οφείλει να εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσμίας. Εφόσον, μετά από την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη 

τροποποίησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες προς ενημέρωση του κοινού. Μετά από την άπρακτη πάροδο των ως άνω 

προθεσμιών, τα Ρυμοτομικά Σχέδια προωθούνται προς έγκριση.». 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4447/2016, περί εγκρίσεως 

Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής, προστίθεται η γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου, 

προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Η έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά 

Πολεοδομικά Σχέδια μπορεί να γίνει και με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών 

Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν 

από την έγκρισή τους, εκτίθενται με το σχετικό κτηματογραφικό διάγραμμα και τη 

γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου στα οικεία δημοτικά καταστήματα επί είκοσι (20) 

εργάσιμες ημέρες, καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης για 

ενημέρωση, μεταφόρτωση των δεδομένων, υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων. 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας. 

Τα συμπληρωματικά συνοδευτικά έγγραφα, το τεύχος συντεταγμένων κορυφών και 

εμβαδών, ο κτηματολογικός πίνακας και ο πίνακας της Πράξης Εφαρμογής, εκτίθενται στο 

οικείο δημοτικό κατάστημα. Η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας διενεργείται στο οικείο ή στα 

οικεία δημοτικά καταστήματα με επιμέλεια των οικείων Ο.Τ.Α., οι οποίοι εν συνεχεία 

διαβιβάζουν το σύνολο αυτών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το γεγονός 

αυτό ειδοποιείται το κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες, τοπικής ή εθνικής 

κυκλοφορίας με επιμέλεια των οικείων Ο.Τ.Α. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου μπορεί 

να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατ’ εξαίρεση η συλλογή δηλώσεων δύναται να 

εκκινεί και προ της έκθεσης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για λόγους επείγοντος ή 

και διευκόλυνσης της διαδικασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ολοκληρώνεται προ της 

προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην 

προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν, εγγράφως ή 

ηλεκτρονικά, ενστάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις οποίες οφείλει να 

εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών, από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. 

Εφόσον, μετά από την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης των 

Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες προς 

ενημέρωση του κοινού. Μετά από την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα 

Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής προωθούνται προς έγκριση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στις κείμενες διατάξεις.». 

 

Άρθρο 81 

Αρμοδιότητα θεώρησης και έγκρισης μελετών στο πλαίσιο των Ειδικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων 
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1. Οι κάτωθι μελέτες που απαιτούνται κατά τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών, που 

αφορούν Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των οποίων έχει 

γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του 

άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), θεωρούνται ως εξής: 

α) Μελέτες λιμενικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων υδραυλικών και 

ακτομηχανικών, κατατίθενται στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, από την οποία και θεωρούνται, 

β) Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας κατατίθενται στη Διεύθυνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία και θεωρούνται, 

γ) Συγκοινωνιακές μελέτες κατατίθενται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας 

Περιφέρειας, από την οποία και θεωρούνται, 

δ) Μελέτες έργων διευθέτησης ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας κατατίθενται στη 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, από την οποία και θεωρούνται, 

ε) Γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων 

κατατίθενται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, από την οποία και 

θεωρούνται, 

στ) Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες που εκπονούνται ως υποστηρικτικές 

μελέτες στο πλαίσιο μελετών έργων διευθέτησης ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας 

κατατίθενται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, από την οποία και 

θεωρούνται. 

2. Οι εγκρίσεις των μελετών της παρ. 1 γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4964/2022 

(Α’ 150). 

 

Άρθρο 82 

Αρμοδιότητες δευτερευόντων διατακτών και αναθετουσών αρχών στις Επιθεωρήσεις 

Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4915/2022 

 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) προστίθενται δυο εδάφια περί 

ειδικών αναθέσεων εξουσιών αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη από τους 

Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ανατίθενται, επιπλέον των ήδη 

ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους, και αρμοδιότητες για τη διαχείριση θεμάτων 

προϋπολογισμού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών, η 

άσκηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 

και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκδοσης επιτροπικού 

εντάλματος, καθώς και η διαχείριση θεμάτων προμηθειών. Για το ως άνω επιτροπικό 

ένταλμα οι Προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής ορίζονται 

δευτερεύοντες διατάκτες για κάθε είδους δαπάνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 

37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής λογίζονται ως 

χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις διαδικασίες σύναψης των 

συμβάσεων τους, κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και οι Προϊστάμενοι αυτών 

ορίζονται ως αποφαινόμενα όργανα στο πλαίσιο διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης. Οι 

Προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της 
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υλοποίησης των ειδικών δασοτεχνικών έργων και της εν γένει άσκησης των αρμοδιοτήτων 

των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, δύνανται να αναθέτουν την εκτέλεση των 

διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, με συγκεκριμένη εντολή τους ως προς το φυσικό αντικείμενο 

και τον προϋπολογισμό αυτών, στις Διευθύνσεις Αναδασώσεων, στις Διευθύνσεις Δασών και 

στα Δασαρχεία της χωρικής τους αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. 

Εκδοθείσες, μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2022, από τις υπηρεσίες του προηγούμενου εδαφίου 

διοικητικές πράξεις και συναφθείσες συμβάσεις στο πλαίσιο της ασκήσεως των ως άνω 

αρμοδιοτήτων, εφόσον εξεδόθησαν υπό τους ανωτέρω όρους, δεν θεωρούνται γι’ αυτούς 

τους λόγους παράνομες, οι δε σχετικές δαπάνες λογίζονται, αναλόγως, ως νόμιμες και 

κανονικές.». 

 

Άρθρο 83 

Μέθοδος υπολογισμού Μέσης Τιμής Φυσικού Αερίου  

 

1. Για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης ή 

Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της Μέσης Τιμής Φυσικού Αερίου 

(ΜΤΦΑt), εκφραζόμενης σε €/MWh φυσικού αερίου ανωτέρας θερμογόνου δύναμης από 1η 

Νοεμβρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2023, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμητικός μέσος όρος, 

εκπεφρασμένος σε δυο (2) δεκαδικά, των ημερήσιων μέσων τιμών «TTF» για τον μήνα 

παράδοσης («m»), που ταυτίζεται με τον μήνα εφαρμογής, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου του αμέσως προηγούμενου μήνα (m-1), από τον μήνα 

παράδοσης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε ημέρα ως μέσος όρος, εκπεφρασμένος σε δυο (2) 

δεκαδικά, των τιμών «Bid» και «Offer», που δημοσιεύονται στο περιοδικό «ICIS European 

Spot Gas Markets», στον πίνακα «TTF Price Assessment €/MWh», και αφορούν στις ημέρες 

του μήνα («m-1»), που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού, προσηυξημένος κατά 

3.5€/MWh καυσίμου («ΛΚΦΑΣΗΘΥΑ»), για τα λοιπό κόστος φυσικού αερίου, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τυχόν 

φόρων και τελών που σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία εφαρμόζονται, εξαιρουμένου 

του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στο ανωτέρω υπολογισμό προστίθεται το μέσο κόστος 

«CO2» που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο υπολογίζεται από τη 

μαθηματική σχέση: Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = Ο.75*Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2 

(€/tn)*ηe, όπου ηe: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται 

στον Πίνακα Α΄ της περ. δ) της παρ. 1 της υποπαρ. ΙΓ1 της παρ. ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 

4254/2014 (Α’ 85) ή στον Πίνακα 2 της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 

149) αντίστοιχα. Αρμόδιος για τον υπολογισμό της ΜΤΦΑt για την εν λόγω χρονική περίοδο 

είναι ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης. Ειδικότερα 

για σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. του πρώτου εδάφιου για τους οποίους η παραγόμενη θερμική 

ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται 

μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, η τιμή ΛΚΦΑΣΗΘΥΑ, λαμβάνει τιμή ίση με 13.5€/MWh 

καυσίμου. 

2. Ο υπολογισμός της Μέσης Τιμής Φυσικού Αερίου, καθώς και η χρονική περίοδος της παρ. 

1 δύναται να επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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Άρθρο 84 

Κατανομή και απόδοση εσόδων από το πράσινο τέλος - Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 

158 ν. 4759/2020 

 

Στο άρθρο 158 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί εσόδων από το πράσινο τέλος, προστίθεται 

παρ. 6Α ως εξής: 

«6A. Ειδικά για το έτος 2022, τα έσοδα από την επιβολή του Πράσινου Τέλους του παρόντος 

μεταφέρονται στο σύνολό τους στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), 

διαχειριστής του οποίου είναι ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.. Συγκεκριμένα, ποσό ύψους εκατό 

εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (100.505.000,00 €), των εσόδων από την 

επιβολή του πράσινου τέλους, αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, σε βάρος της 

πίστωσης του ΑΛΕ 2310880899 «Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα» του 

Ειδικού φορέα 1031-204-0000000 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το αποδιδόμενο ποσό δεν υπόκειται σε κανενός είδους 

παρακράτηση φόρων, κρατήσεων, τελών, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και 

δεν συμψηφίζεται με οφειλές του δικαιούχου Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά 

πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.». 

 

Άρθρο 85 

Εξαίρεση από ενεργειακούς ελέγχους 

 

Κατ' εξαίρεση της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), καθώς και των πράξεων 

που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (Α΄143), η 

υποχρέωση υποβολής ενεργειακού ελέγχου για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είναι 

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, άρχεται από 1ης Φεβρουαρίου 2023. Πράξεις επιβολής 

κυρώσεων που έχουν εκδοθεί εις βάρος τουριστικών επιχειρήσεων που δεν είναι Μικρές και 

Μεσαίες Επιχειρήσεις βάσει της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 ανακαλούνται και 

τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ατόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

 

Άρθρο 86 

Παρατάσεις προθεσμιών και προσωρινές ρυθμίσεις 

 

1. Η προθεσμία της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193), περί ολοκλήρωσης της 

ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή σε νόμους τακτοποίησης 

αυθαιρέτων, παρατείνεται, και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής: 

«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 

4495/2017 (Α’ 167) και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α’ 209) που έχουν 

μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική 

υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι και την 31η.12.2024.». 
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2. Οι προθεσμίες του τρίτου εδαφίου της περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), 

περί ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής υπαγωγής αυθαιρέτων, παρατείνονται, και η 

περ. ια) διαμορφώνεται ως εξής: 

«ια) Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του 

παραβόλου. Ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 για δηλώσεις με ημερομηνία 

πληρωμής παραβόλου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, και β) εντός εικοσιτεσσάρων (24) 

μηνών από την πληρωμή του παράβολου για δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής 

παραβόλου από την 1η Ιανουαρίου 2023. Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν 

καταστεί οριστικές, για διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από 

αίτημα που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία 

Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία αποφασίζει για την 

αποδοχή του αιτήματος.».  

3. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), 

περί παραχώρησης εκτάσεων, παρατείνεται από τη λήξη της, το τελευταίο εδάφιο της ίδιας 

παραγράφου προσαρμόζεται αναλόγως και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Δύναται, ύστερα από αίτηση δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που 

υποβάλλεται στον δήμο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, να παραχωρηθεί σε αυτούς με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

έκταση ενός αρτίου οικοπέδου υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) Κατέχουν αποδεδειγμένα αδιαλείπτως, συνυπολογιζόμενου του χρόνου του 

δικαιοπαρόχου κατά την τελευταία εικοσαετία και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

έκταση κυριότητας του Δήμου Παύλου Μελά, στην οποία έχει ανεγερθεί κτίσμα προ της 

28ης.7.2011, για χρήση αποκλειστικά κύριας κατοικίας, 

β) Τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί έχουν υπαχθεί από τον κάτοχο έως την υποβολή της 

αίτησης στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α' 167) ή προγενέστερου νόμου περί τακτοποίησης 

αυθαιρέτων. 

γ) Η παραχώρηση γίνεται με κριτήριο την πολεοδομική τακτοποίηση του οικείου δήμου και 

τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής προς εξασφάλιση της 

λειτουργικότητας των οικισμών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού 

συμβουλίου. 

Για τα οικόπεδα στα οποία δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής σχεδίου, η ανωτέρω διετής 

προθεσμία υποβολής της αίτησης άρχεται από την κύρωση της πράξης εφαρμογής του 

σχεδίου.». 

4. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 122 του ν. 4495/2017, περί 

έκδοσης προεδρικού διατάγματος για την προστασία της περιοχής του Δέλτα Έβρου, 

παρατείνεται από τη λήξη της, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Οι κείμενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατασκευές υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων ιγ' και στ' της παραγράφου 2 του 

άρθρου 89, μετά την αποτύπωση τους σε προβολικό σύστημα ΕΣΓΑ 87 και την καταγραφή 

της χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και εφόσον είναι σύμφωνες με το ειδικότερο 

περιεχόμενο και τους όρους του προεδρικού διατάγματος για την προστασία της περιοχής, 
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το οποίο εκδίδεται κατά τη διαδικασία του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αναστέλλεται η είσπραξη 

και η επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης που τυχόν 

έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Οι ως άνω κυρώσεις και μέτρα 

επιβάλλονται μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ως προς τις μη δυνάμενες να 

υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές, λόγω ασυμβατότητάς τους με το ειδικό 

καθεστώς προστασίας της περιοχής, όπως αυτό θα έχει καθορισθεί από το παραπάνω 

προεδρικό διάταγμα.». 

5. Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162), 

περί ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, 

παρατείνεται, και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής: 

 «5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’ 

εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). 

Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να 

συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124). 

Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί 

από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου 

έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής 

πράξης έγκρισης έως την 30ή.6.2023.». 

6. Οι προθεσμίες του τρίτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), 

περί ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, παρατείνονται, και η παρ. 15 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 «15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές 

διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι 

δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν 

πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, 

εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία 

αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού 

Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ως άνω 

αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30.6.2023, διαφορετικά από 

1ης.7.2023 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ.. Οι 

προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί 

η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.». 

7. Η προθεσμία του όγδοου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013, περί 

αναστολής της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων, παρατείνεται, 

και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιστική πράξη 

αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τρία (3) έτη η υποχρέωση 

μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας 

που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων 

χρήσεων γης της περιοχής. Ειδικά στις περιπτώσεις έγκρισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων 

που εκδόθηκαν μεταγενεστέρως των ειδικών διατάξεων Ζ.Ο.Ε. και προβλέπουν τη διατήρηση 
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των συγκεκριμένων χρήσεων η ως άνω αναστολή ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε 

περίπτωση εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος θα πρέπει να 

τροποποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις των Ζ.Ο.Ε. ώστε να εναρμονιστούν με τις 

προβλέψεις του Γ.Π.Σ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός της αποκλειστικής 

προθεσμίας των τριών (3) ετών ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους 

όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης 

παράκλησης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και 

εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των 

κτηρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική 

τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. 

Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η 

εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου γηπέδου. Η 

προθεσμία του εδαφίου α΄ παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2019 για την υποχρέωση 

μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτηρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή μπορούν να 

εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ΄, πλην της κτηριακής επέκτασης. Η αναστολή 

της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, 

φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που 

εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων 

γης της περιοχής του εδαφίου α΄ παρατείνεται μέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού 

σχεδίου του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 

2024. Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ΄, πλην 

της κτιριακής επέκτασης.». 

8. Η προθεσμία, περί υποβολής αιτήσεων, του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 52 

του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), παρατείνεται, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

«6. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της 

πλατφόρμας της ίδιας παρ. και έως την 31η.3.2023. Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για 

ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), 

αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση 

ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη 

διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται 

η κατοικία τους.». 

9. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), περί 

απαλλαγής από την καταβολή τέλους στάθμευσης, παρατείνεται, και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Από την 1η.1.2021 έως την 31η.12.2024, εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού 

όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή, τα Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών 

ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης. Οι 

περιορισμοί ως προς τη διάρκεια της στάθμευσης συνεχίζουν να ισχύουν και για Η/Ο 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ.». 

10. Η παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία 

του τελευταίου εδαφίου για τις συμβάσεις του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων 

Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δύναται αποκλειστικά εντός του έτους 2020 να συνάπτει μία ή 

περισσότερες συμβάσεις για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων 

Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά 
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παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με την επιφύλαξη του άρθρου 235 του ίδιου νόμου. 

Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης 

εκτέλεσης των συμβάσεων και μη παραλαβής των συμβατικών έργων του πρώτου εδαφίου 

για οποιονδήποτε λόγο, η δυνατότητα του πρώτου εδάφιου μπορεί να ασκηθεί από την 

ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ αποκλειστικά μέχρι το τέλος του έτους 2023 για το υπολειπόμενο ποσό εκ του 

συνολικού ποσού του δεύτερου εδάφιου, το οποίο προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης 

καταβολών ή ενδεχόμενων αποζημιώσεων στον ανάδοχο.». 

11. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου εξηκοστού πρώτου άρθρου 

του ν. 4839/2021 (Α΄ 181), παρατείνεται, και η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής: 

«13. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται, αποκλειστικά μέχρι τέλους του έτους 2023, να συνάπτει μια 

ή περισσότερες συμβάσεις για την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την 

υποστήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 36 και της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 

(Α΄ 147), με την επιφύλαξη του άρθρου 235 του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των 

συμβάσεων του πρώτου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες 

(150.000) ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.». 

12. Στο άρθρο 126 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), περί εξουσιοδοτήσεων, προστίθεται παρ. 1Α 

ως εξής: 

«1Α. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παρατείνεται, 

ακόμη και με αναδρομική ισχύ, η προθεσμία υποχρεωτικής εκπόνησης «Σχεδίων Αστικής 

Προσβασιμότητας» της παρ. 10 του άρθρου 121.». 

13. Στο έβδομο εδάφιο της περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), 

τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτήσεως, περί παρατάσεων προθεσμιών, 

και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: 

«α) Για την υλοποίηση των απαραίτητων διαμορφώσεων προσβασιμότητας σε άτομα με 

αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα των κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δημιουργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας. H ανάπτυξη, λειτουργία 

και συντήρηση της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανατίθενται στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας. Τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού 

Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν 

με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α' 88), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 

4488/2017 (Α' 137), οφείλουν μέχρι την 30η.9.2021 να καταχωρίσουν στην ανωτέρω 

ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας τα στοιχεία των κτιρίων, 

αρμοδιότητάς τους, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014. Με την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της καταχώρισης των 

κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας, αναστέλλονται 

αναδρομικά από την 1η.1.2021 και μέχρι την 31η.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4. Μέχρι την 

προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες 

διαμορφώσεις των κτιρίων, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από 

άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα 

αναστέλλεται και η υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 για τα εν λόγω 

κτίρια. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνονται, ακόμη και με 
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αναδρομική ισχύ, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με όμοια 

απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας, οι κατηγορίες και τα είδη των καταχωρούμενων 

δεδομένων των κτιρίων και ο τρόπος άντλησης και καταχώρισής τους, καθώς και κάθε άλλο 

ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τα ανωτέρω.». 

14. Χρήσεις κτηρίων και εγκαταστάσεων, για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, 

επιτρέπονται έως την εναρμόνιση του υποκειμένου χωρικού σχεδιασμού με το οικείο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), εφόσον το Γ.Π.Σ. προβλέπει την εν λόγω χρήση. 

 

Άρθρο 87 

Επέκταση Προσωρινού Μηχανισμού στο σύνολο της Ενδοημερήσιας Αγοράς – 

Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 12Α ν. 4425/2016 

 

Στην παρ. 11 του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185), περί Προσωρινού Μηχανισμού 

Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η φράση «στις Ενδοημερήσιες 

Δημοπρασίες» αντικαθίσταται από την φράση «στην Ενδοημερήσια Αγορά» και η παρ. 11 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Προσωρινός Μηχανισμός 

του παρόντος δύναται να εφαρμόζεται και στις συναλλαγές πώλησης που 

πραγματοποιούνται στην Ενδοημερήσια Αγορά, εφαρμοζομένων αναλογικά των παρ. 2, 3, 4 

και 6, για το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

χαρτοφυλακίων Α.Π.Ε..». 

 

Άρθρο 88 

Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές 

- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς 

τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως προέγκρισης ή έγγραφης βεβαίωσης, και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας με τα 

δικαιολογητικά και τις μελέτες της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (A’ 167) ή έχει 

υποβληθεί αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση έγγραφης βεβαίωσης της 

αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 

του ν. 4495/2017, αν στην τελευταία περίπτωση η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας ή 

προέγκρισης υποβληθεί μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, μπορούν να οικοδομούνται 

ακίνητα, τα οποία: 

 α) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, 

δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών και σε 

σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν: 

 αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 

24.10.1962 βασιλικού διατάγματος (Δ’ 142), ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο 

βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα 750 τ.μ., 
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 αβ) υφίστανται κατά την 12η.9.1964, ημέρα έναρξης ισχύος του από 21.7.1964 βασιλικού 

διατάγματος (Δ’ 141), ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα, ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε 

(35) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν 1.200 τ.μ., 

 β) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 

17η.10.1978, ημέρα έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538), και 

έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο 

εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., 

 γ) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό, εφόσον υφίστανται κατά την 

17η.10.1978, και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., ελάχιστο βάθος: σαράντα 

(40) μ. και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., 

 δ) βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 

24η.4.1977, ημέρα έναρξης ισχύος του από 5.4.1977 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 133), και 

ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., 

 ε) είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης 

διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά από την απομείωση αυτή έχουν τα όρια 

αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ’, 

 στ) σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους 

σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά από τον αναδασμό αυτόν 

έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ’, 

 ζ) έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ., όταν επ΄ αυτών ανεγείρονται τουριστικές 

εγκαταστάσεις.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Άρθρο 89 

Θέματα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 209 ν. 4820/2021 

 

Η παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), περί ζημιών που προκλήθηκαν λόγω 

παγετού, τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, και η παρ. 4 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«4. Οι περ. β) και γ) της παρ. 1 και οι παρ. 2 και 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση 

της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022, εκτός από τη 

χορήγηση προκαταβολών της περ. γ) της παρ. 1 που ισχύει έως τις 31.12.2022.».  

 

Άρθρο 90 

Αποζημίωση αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 183 ν. 

4972/2022 

 

Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4972/2022 (Α΄ 181), περί αποζημιώσεων των 

αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιείται ως προς το ύψος της σχετικής αποζημίωσης, και η 

περ. β) διαμορφώνεται ως εξής: 
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«β) Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους αξιολογητές των υποπερ. αα΄ και αβ΄ 

της περ. α΄ της παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης 

χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων 

(1.200) ευρώ το μήνα και το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.». 

 

Άρθρο 91 

Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 

14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν. 4056/2012 

 

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), περί 

έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και έγκρισης ίδρυσης και γνωστοποίησης λειτουργίας 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, παρατείνεται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

 «1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια 

εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται μέχρι τις 31.12.2023 να 

λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε 

γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ. 

Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων 

αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και αυτές ανακαλούνται 

οριστικά, εφόσον εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας ή ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 

προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, μετά από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ. 

Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας της παρούσας, η κτηνοτροφική εγκατάσταση μπορεί να 

λάβει έγκριση λειτουργίας ή να προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ, αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο έχει 

επιβληθεί. 

Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν 

καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές παραβάσεις, για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία 

άρσης.». 

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012, περί υποβολής 

αιτήματος για τη συνέχιση λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούσαν 

εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, παρατείνεται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία 

τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2023. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των 

διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή 

λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του 

προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.». 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 

Άρθρο 92 

Ειδικές ρυθμίσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» 

80 



 

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170), ως προς την εξαίρεση 

της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) από την υποχρέωση 

προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α΄ 206), 

παρατείνεται έως τις 31.12.2023.  

2. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4831/2021, ως προς την απαλλαγή της 

εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.), από την υποχρέωση 

προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη της προς τον 

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), παρατείνεται έως τις 

31.12.2023. 

 

Άρθρο 93 

Παράταση εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού 

Στρατού από το Υπουργείο Οικονομικών 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως προς την επαναφορά της 

εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού 

(Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται 

έως την 31η.12.2023. 

 

Άρθρο 94 

Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4908/2022 (Α’ 52), περί της μεταβατικής ρύθμισης για τον 

καθορισμό του διαστήματος εντός του οποίου όφειλαν οι εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο 

προπονητές να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση του 

επαγγέλματός τους, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας 

επικαιροποίησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν 

παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, που 

τηρείται στη Γ.Γ.Α., οφείλουν κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 

2725/1999, να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2023.» 

 

Άρθρο 95 

Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και 

αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς 

την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, 

των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

 

«1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές 

ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή 
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του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις 

αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, 

κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η 

προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν 

κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, 

αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 

135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της 

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.». 

 

Άρθρο 96 

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων - Τροποποίηση παρ. 

4 άρθρου 56 ν. 4871/2021 

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4871/2021 (Α’ 246), περί επειγουσών ρυθμίσεων για τη 

λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, οι λέξεις «έως την 31η Δεκεμβρίου 2022» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 30η Ιουνίου 2023» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως 

εξής:  

 

«4. Το παρόν ισχύει από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Ιουνίου 2023.». 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 97 

Έναρξη ισχύος 

 

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

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. 
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Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022 
 
 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
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ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

   
ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 
 
 

  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 
 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
 

 
 
 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΥΛΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

   
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 
 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
  

 
 
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
   

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 
 

  
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 
 
 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 
 

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ  
   

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 
 
 

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  
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