
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 

6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” 

και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της 

υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 

προστασία της δημόσιας υγείας» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ VIII, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ΤΗΣ 
ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο πρώτο  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ VIΙΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ΤΟΥ Ν. 4564/2018) 

Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο 

Άρθρο 2 Όροι υλοποίησης της δωρεάς του Έργου VIΙΙ – Τεχνικά 

δεδομένα 

Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Έργου VIΙΙ 

Άρθρο 4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου VIΙΙ 

Άρθρο 5 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και δωρεά του Έργου VIΙΙ 

Άρθρο 6 Μετεγκατάσταση 

Άρθρο 7 Ονομασία 

Άρθρο 8 Διαχείριση και λειτουργία του Έργου VIΙΙ 

Άρθρο 9 Συντήρηση και φύλαξη του Έργου VIΙΙ 

Άρθρο 10 Διατήρηση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του Γ.Ν.Σ.ΙΣΝ 

Άρθρο 11 Ασφάλιση του Γ.Ν.Σ.ΙΣΝ 

Άρθρο 12 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Άρθρο 13 Λοιποί όροι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ΜΕΡΟΣ B΄ 
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 δεύτερο Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο τρίτο Παράταση ισχύος συμβάσεων άρθρου 50 ν. 4825/2021 
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Άρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο πέμπτο 
 

Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

Άρθρο έκτο Παράταση μετακινήσεων προσωπικού 

Άρθρο έβδομο 
 

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 όγδοο 
 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας 
αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών 

Άρθρο ένατο 
 

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 δέκατο 
 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας λόγω κορωνοϊού 

Άρθρο ενδέκατο 
 

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 δωδέκατο 
 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη δυνατότητα 
υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 
άρθρου 32 ν. 4865/2021 

Άρθρο δέκατο τρίτο 
 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την αποζημίωση ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της 
ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 
 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την κάλυψη κενών 
ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας  

Άρθρο δέκατο πέμπτο 
 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την αποζημίωση 
πρόσθετων ενεργών εφημεριών 

Άρθρο δέκατο έκτο 
 

Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 
89 και 90 ν. 4850/2021 – Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 
4850/2021 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο δέκατο έβδομο 
 

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 δέκατο όγδοο 
 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη 
προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
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Άρθρο δέκατο ένατο 
 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας 

Άρθρο εικοστό 
 

Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών 
Λοιμώξεων 

Άρθρο εικοστό πρώτο 
 

Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς 
παρόχους 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 
 

Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 4375/2016 

Άρθρο εικοστό τρίτο 
 

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 εικοστό τέταρτο 
 

Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 
 

Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων 
μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης 
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 
COVID-19 

Άρθρο εικοστό έκτο 
 

Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών 
ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

Άρθρο εικοστό έβδομο 
 

Παράταση των ρυθμίσεων περί διάθεσης 
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα 

Άρθρο εικοστό όγδοο 
 

Παράταση της ισχύος διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων 
εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 
κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

Άρθρο εικοστό ένατο 
 

Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε 
ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 
περιορισμό 

Άρθρο τριακοστό  
 

Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής 
αλκοόλης και της δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς 
σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 
 

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

Άρθρο τριακοστό δεύτερο Παράταση των δυνατοτήτων αναγκαστικής διάθεσης για την 
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 
 

Παράταση αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και 
θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την 
έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο 
 

Παράταση 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 
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προς επίταξη εξοπλισμού 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 
 

Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια 
αεροδιακομιδών ασθενών 

Άρθρο τριακοστό έκτο 
 

Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά 
θαλάσσης ασθενών 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 
 

Παράταση της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. 
και Μ.Α.Φ.  

Άρθρο τριακοστό όγδοο 
 

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 τριακοστό ένατο 
 

Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων 
συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο τεσσαρακοστό Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δωρεών 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 
 

Παράταση 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 τεσσαρακοστό δεύτερο 
 

Παράταση της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας κατάρτισης και 
τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων  

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2022 για την 
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 121 ν. 4790/2021 

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο 
 

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων 
μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για 
την παροχή τουριστικών υπηρεσιών - Τροποποίηση παρ. 3 
άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου 

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 
 

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων 
μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 2 
άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο 
 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού 
COVID-19 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 
 

Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων 
διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-
19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων 
εμβολιασμού από ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν κατ’ 
οίκον εμβολιασμούς 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο πεντηκοστό  Έναρξη ισχύος 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ VIII, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ΤΗΣ 

ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Άρθρο πρώτο 

Κύρωση σύμβασης 

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς – Έργο VIII 

(Παράρτημα 12) της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές 

Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 

υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170), καθώς και τα 

συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα 3 και 4, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για 

την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος που αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον 

εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Γ.Ν.Σ.ΙΣΝ), το κείμενο 

των οποίων έχει ως ακολούθως: 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

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 δεύτερο 

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 έως την 30ή.6.2022.  

2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί επαναξιολόγησης της 

υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, παρατείνεται έως την 31η.12.2022. 

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

εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.  

4. 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 έως την 

30ή.6.2022. 

5. H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού 

κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

6. 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 έως την 30ή.6.2022. 

7. 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 έως την 

30ή.6.2022. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο τρίτο 

Παράταση ισχύος συμβάσεων άρθρου 50 ν. 4825/2021 

 

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 31η.12.2022. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζεται το άρθρο 50 του ν. 4825/2021. 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). 

 

Άρθρο τέταρτο 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 
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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 έως την 

30ή.6.2022. 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).  

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 

έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο πέμπτο 

Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο έκτο 

Παράταση 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 έως την 

30ή.6.2022.  

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 έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

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

της απόφασης μετακίνησης, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

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 έως και 

την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο έβδομο 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο όγδοο 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης 

οικογενειακών ιατρών 

 

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του 

ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών 

παρατείνεται έως τις 30.6.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους. 

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.4.2022 

έως 30.6.2022 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. 

 

Άρθρο ένατο 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο δέκατο 
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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 έως την 30ή.6.2022. 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 έως την 30ή.6.2022. 

 

 

Άρθρο ενδέκατο 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο δωδέκατο 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε 

νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 32 ν. 

4865/2021 

 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί της δυνατότητας υπηρεσίας 

δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επέρχονται οι εξής 

τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση, για να παρατείνουν την παραμονή τους, ώστε να απαλλαγούν 

από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, οι ιατροί που ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην 

ειδικότητα της πνευμονολογίας-φυματιολογίας και της εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), β) στο δεύτερο εδάφιο, βα) τροποποιείται η 

καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία οι ιατροί, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, 

θα έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή στην 

πνευμονολογία-φυματιολογία, προκειμένου να τους χορηγηθεί η απαλλαγή από την υποχρέωση 
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της υπηρεσίας υπαίθρου, και ββ) τροποποιείται το χρονικό σημείο από το οποίο εκκινεί η 

διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«1. Οι ιατροί, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της πνευμονολογίας - 

φυματιολογίας και της εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.) και παρατείνουν την παραμονή τους ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, με αίτηση, την 

οποία υποβάλλουν έως την 31η.12.2022 και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο 

του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, 

εφόσον εκπληρώσουν υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά από την έγκριση της 

αίτησής τους. Η απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου χορηγείται και στους 

ιατρούς που, κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, έχουν αποκτήσει ή θα 

αποκτήσουν έως την 31η.12.2022 τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή στην 

πνευμονολογία - φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας 

υπαίθρου, και, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την ανωτέρω καταληκτική 

ημερομηνία και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο 

υπηρετούν, παραμείνουν στη θέση που κατείχαν ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, έως τη 

συμπλήρωση δωδεκάμηνου από την έγκριση της αίτησής τους, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του 

ανώτατου προβλεπόμενου χρόνου των τεσσάρων συνεχών εξαμήνων. Σε περίπτωση κάλυψης 

της κενής οργανικής θέσης της ειδικότητας από τον επόμενο ιατρό, οι ιατροί των προηγούμενων 

εδαφίων τοποθετούνται, έως τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου, σε κενή οργανική θέση 

ειδικευόμενου οποιασδήποτε ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο ή, αν δεν υπάρχει, σε κενή 

οργανική θέση ειδικευόμενου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας 

Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), μετά από αίτησή τους προς τη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε., 

ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19.». 

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 τροποποιείται ως προς την 

καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία δύναται να υποβάλλεται η αίτηση από τους ιατρούς, 

οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή στην 

πνευμονολογία-φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας 

υπαίθρου, προκειμένου να τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση ειδικευομένων οποιασδήποτε 

ειδικότητας, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή στην 

πνευμονολογία-φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας 

υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την 31η.12.2022 σε μία 

από τις επτά (7) Υ.Πε., να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σε κενή 

οργανική θέση ειδικευομένων οποιασδήποτε ειδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, 

ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19. Σε συνέχεια της απόφασης τοποθέτησης, η οποία εκδίδεται από τον 

Διοικητή της οικείας Υ.Πε., υπογράφεται σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

ανάμεσα στον ιατρό και το οικείο νοσοκομείο. Η διάρκεια της υπηρεσίας που πραγματοποιείται 

κατ’ εφαρμογή της παρούσας είναι δωδεκάμηνη και με την ολοκλήρωσή της, ο ιατρός 
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απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Η αίτηση 

συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται από τις Υ.Πε..». 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για 

μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας 

 

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 έως την 31η.5.2022. 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας 

σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας  

 

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 έως την 31η.5.2022. 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την αποζημίωση πρόσθετων ενεργών εφημεριών 

 

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 βαθμό 

και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών, παρατείνεται έως την 31η.5.2022. 

 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

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 
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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 31.5.2022.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

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 

30ή.6.2022, 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 δέκατο όγδοο 

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 

έως την 30ή.06.2022. 

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 30ή.6.2022, 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 δέκατο ένατο 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

 

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

προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 
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Άρθρο εικοστό 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

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 εικοστό τρίτο 

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 του 

έως την 30η.6.2022.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 
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Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), περί διενέργειας ελέγχων φορείας του 

κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

2. 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 έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.06.2022. 

3. 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 έως την 

30ή.6.2022.  

4. 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 έως την 

30ή.6.2022. 

5. 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 έως την 30ή.6.2022. 

6. 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 έως την 30ή.6.2022. 

7. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό 

έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2022. 

8. 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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο εικοστό έκτο 

Παράταση 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 έως την 30ή.6.2022.  

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Παράταση των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της 

νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών 

δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) ως προς την 

πρόβλεψη επιπλέον σημείων διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, 

αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως 

την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Παράταση της ισχύος 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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Παράταση της 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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο τριακοστό  
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Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και της δωρεάν διάθεσής της 

για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 

 

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

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

μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της δωρεάν διάθεσης αιθυλικής 

αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά 

ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, 

παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Παράταση 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 

έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Παράταση των δυνατοτήτων αναγκαστικής 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), ως προς τη δυνατότητα αναγκαστικής 

διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται έως την 

30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Παράταση 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 

έως την 30ή.6.2022. 
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Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Παράταση 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 έως 

την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 

Παράταση 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 έως την 30ή.6.2022.  

 

Άρθρο τριακοστό έκτο 

Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών 

 

H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών 

νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 

Παράταση 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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο τριακοστό όγδοο 

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 διάθεσης άνευ αντιτίμου στο 

Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και 
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εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο τριακοστό ένατο  

Παράταση των 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 έως την 30ή.6.2022. 

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 έως 

την 30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

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 

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

30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

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

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.  

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

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

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

9. Η ισχύς των συμβάσεων για την ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους που έχουν συναφθεί κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 

31η.12.2022. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν. 4825/2021. 

 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό  

Παράταση 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 
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δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας 

και φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 

30ή.6.2022. 

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 30ή.6.2022.  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

Παράταση 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 έως την 30ή.6.2022. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Παράταση της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας κατάρτισης και τροποποίησης οργανισμών 

νοσοκομείων  

 

Το άρθρο ογδοηκοστό δεύτερο του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), περί της δυνατότητας κατάρτισης και 

τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 

4622/2019 (Α’ 133), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών, 

μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.)., παρατείνεται ως 

προς την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της έως την 30ή.6.2022.  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας 
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1. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 

30ή.6.2022. 

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

επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων 

μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

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 έως την 30ή.6.2022. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 121 ν. 4790/2021 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α' 48), περί της μίσθωσης τουριστικών 

καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο 

εδάφιο τροποποιείται, ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειας των μισθώσεων να είναι η 

30ή.9.2022, β) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία πέραν της 

οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε 

περίπτωση που συνεχίζουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα, μέχρι τη 

συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από 

τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, γ) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε συμβάσεις οι οποίες 

έχουν συναφθεί, κατόπιν προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών 

καταλυμάτων προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19, και οι 

οποίες έχουν παραταθεί έως και την 31η.3.2022 να δύνανται να παραταθούν εκ νέου, από τη 

λήξη τους έως και την 30ή.9.2022, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση 

του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν 

δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής 

διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων 

τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της 

Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 

30ής.9.2022. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Τουρισμού. Εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα 

πέραν της 30ής.9.2022, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν 

οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη 
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οικονομική αποζημίωση. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει των υπό στοιχεία 

6382/13.4.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ-465ΧΘΟ-0ΑΥ), 7135/26.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ), 

7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟ-Π6Υ), 11493/29.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ), 

12294/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ- 3ΥΥ), 12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ), 

12776/19.07.2021(ΑΔΑ: 9ΠΕ8465 ΧΘΟ-Υ8Π), 12981/21.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7), 

13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64), 13638/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2), 

13706/30.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11), 16544/17.09.2021 (ΑΔΑ:9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ) 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή 

μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 και των 

οποίων η ισχύς έληξε την 31η.10.2021 και παρατάθηκαν έως και την 31η.3.2022, δύνανται, με 

πράξη του αρμοδίου οργάνου να παραταθούν εκ νέου από τη λήξη τους έως την 30ή.9.2022, επί 

τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 

και των στενών επαφών τους. Οι δαπάνες των μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου 

βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.». 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο 

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και 

των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 

εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

 

Στην παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στην οποία περιέχονται κατ’ 

εξαίρεση ρυθμίσεις περί της καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των 

πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως 

προς τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 3 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να 

επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, 

εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση 

της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση 

εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής 

χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσής του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της παρ. 2, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει 

έως και την 31η.3.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30ή.6.2022.». 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου 

 

Στην παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

περιέχονται κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί της καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών 

43



 

 

επιχειρήσεων, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των 

πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική 

επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση 

οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή 

ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, 

κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να 

προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων 

ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοσή του. Τα ισόποσα 

πιστωτικά σημειώματα της παρ. 1 των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την 31η.3.2022, 

παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 30ή.6.2022.». 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 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 τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, 

παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. 

 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 

Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από 

τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 

 

1. Κάθε φαρμακοποιός, ο οποίος διενεργεί στο κατάστημά του δοκιμασία ταχέων μοριακών 

ελέγχων (rapid test) δύναται να χορηγεί, κατά περίπτωση, στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί: 

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital COVID Certificate - 

EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

14ης Ιουνίου 2021 (L 211/1) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού 

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

αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή τη νόσηση από 

κορωνοϊό COVID-19, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου 

της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή β) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου 

κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298) ή βεβαίωση νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό 

διαγνωστικό έλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, μέσω της ειδικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του ιδίου άρθρου.  

2. Ο φαρμακοποιός-διαπιστευμένος χρήστης εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ή 

την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, κατά περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης 

αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει αφού έχει καταχωρίσει το αποτέλεσμα 
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της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) του ενδιαφερομένου στο 

Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης 

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

3. Κάθε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο που διενεργεί δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων 

(rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) δύναται να χορηγεί, κατά περίπτωση, στον 

ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά COVID-19 ή τις βεβαιώσεις της περ. 

β’ της παρ. 1, μέσω της αντίστοιχης ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή της ειδικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής. 

4. Ο διαπιστευμένος χρήστης του ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου εισέρχεται στην ειδική 

ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, κατά περίπτωση, 

κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης 

στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει το 

αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ελέγχου του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19 του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να 

ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων του παρόντος από τους φαρμακοποιούς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια 

και να καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο  

Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού από ιδιώτες ιατρούς που 

διενεργούν κατ’ οίκον εμβολιασμούς 

 

1. Κάθε ιδιώτης ιατρός που διενεργεί κατ’ οίκον εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με το άρθρο 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε 

ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, για 

τους εμβολιασμούς που διενήργησε ο ίδιος, να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί, 

κατά περίπτωση: α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital 

COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211/1) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 

(Α’95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον 

εμβολιασμό, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της ως 

άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή β) βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 

του ν. 4764/2020 μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 

2. Ο ιδιώτης ιατρός εισέρχεται, κατά περίπτωση, στις πλατφόρμες της παρ. 1, κατόπιν 

προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει τα 
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στοιχεία του εμβολιασμένου και τη διενέργεια του εμβολιασμού, στο Εθνικό Μητρώο 

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να 

ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων του παρόντος, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο πεντηκοστό  

Έναρξη ισχύος 

 

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

εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις. 
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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
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