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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 Ανακου-

φιστικής Φροντίδας
Άρθρο 8 Σύσταση και αρµοδιότητες της Εθνικής Επι-

τροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας
Άρθρο 9 Συγκρότηση και θητεία της Εθνικής Επιτρο-

πής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας
Άρθρο 10 Αποζηµίωση των υπηρεσιών που παρέχουν

οι Δοµές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών 
Άρθρο 11 Επιµόρφωση στην παροχή υπηρεσιών ανα-

κουφιστικής 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 ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ 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 εκτά-
κτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συµβάσεων άρθρου 50 ν.

4825/2021 
Άρθρο 19  Παράταση συµβάσεων προσωπικού ιδιωτι-

κού δικαίου ορισµένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόµενων φορέων λό-
γω κορωνοϊού
Άρθρο 20  Συµβάσεις επικουρικού προσωπικού - Τρο-

ποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 2 του ν. 4682/2020 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου ει-
κοστού ν. 4737/2020
Άρθρο 21 Παράταση προθεσµίας πρόσληψης επικουρι-

κού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προ-
σωπικού
Άρθρο 22 Παράταση ισχύος διατάξεων περί µετακινή-

σεων προσωπικού
Άρθρο 23 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης

συµβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δηµιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευ-
τικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού
από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΑ΄, 21 Δεκεµβρίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

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



Άρθρο 24  Παράταση ισχύος των συµβάσεων και καθο-
ρισµός µηνιαίας αποζηµίωσης παιδιάτρων ως οικογενει-
ακών ιατρών
Άρθρο 25  Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ απο-

στάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συµβεβληµέ-
νων ιατρών του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υ-
γείας προς ασθενείς µε κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 26 Παράταση ισχύος της ρύθµισης για την ερ-

γασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζοµένων
στις Διοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών και στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 27 Παράταση συµβάσεων εργασίας επικουρι-

κού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡ-

ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 28  Παράταση ισχύος συµβάσεων έργου και πα-

ροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελµατιών υγείας
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊ-
ού COVID-19
Άρθρο 29  Παράταση ισχύος της ρύθµισης για την πρό-

σληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας
Άρθρο 30  Παράταση ισχύος της ρύθµισης για την υπε-

ρωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανι-
σµού 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 Ε-

θνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας για την εξέταση δειγ-
µάτων 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 ι-

διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του Εθνικού Οργανι-
σµού Δηµόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθα-
ριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-

ΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 35 Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθµί-

σεων λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36  Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιµα-

σιών ταχέων µοριακών ελέγχων (rapid test) και της υπο-
χρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο
Ασθενών COVID-19
Άρθρο 37  Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιµα-

σιών ταχέων µοριακών ελέγχων (rapid test) από τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
Άρθρο 38  Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγη-

σης φαρµάκων εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων σε νο-
σούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες
ιατρούς
Άρθρο 39  Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστο-

λής φαρµάκων σε ευπαθείς οµάδες και σε ασθενείς που
βρίσκονται σε περιορισµό
Άρθρο 40 Παράταση ισχύος της δυνατότητας µετατρο-

πής χρήσης κλινών για την καταπολέµηση της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 41 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκα-

στικής ή µη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας

υγείας
Άρθρο 42 Παράταση ισχύος αποζηµίωσης ιδιωτικών

κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσµεύθηκαν αναγκα-
στικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δηµόσιας υγεί-
ας 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 αποζηµίω-
σης 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 µέ-

σων για τη διακοµιδή διά θαλάσσης ασθενών
Άρθρο 46 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθε-

σης 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 διάθε-

ση εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών νοσηλείας, κλινών
αυξηµένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των
στρατιωτικών νοσοκοµείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύ-
µατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού στο Δηµόσιο
Άρθρο 48 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων ζητηµάτων δη-

µοσίων 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 σκο-
πού 
Άρθρο 51 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρε-

σιών υγείας
Άρθρο 52 Παράταση ισχύος των ρυθµίσεων για την α-

ποζηµίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για µετακίνη-
ση σε νοσοκοµεία της ίδιας ή άλλης Υγειονοµικής Περι-
φέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης)
εφηµερίας σε νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υ-
γείας και την αποζηµίωση των πρόσθετων ενεργών εφη-
µεριών
Άρθρο 53 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή

των άρθρων 88, 89 και 90 του ν. 4850/2021 - Τροποποίη-
ση άρθρου 91 ν. 4850/2021
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 ερ-

γασίας του προγράµµατος για τη διασφάλιση της δηµό-
σιας υγείας και την κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών
των προσφύγων και µεταναστών - Παράταση ισχύος άρ-
θρου 98 ν. 4915/2022
Άρθρο 57 Παράταση ισχύος της ρύθµισης για τη διαδι-

κασία καταβολής εφηµεριών ιατρών και πρόσθετων α-
µοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκοµείων, Δ.Υ.ΠΕ.,
Ε.Κ.Α.Β. και των αποζηµιώσεων του προσωπικού που α-
πασχολείται στα εµβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προ-
γράµµατος Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19
και του προσωπικού Κινητών Οµάδων Υγείας και Κέ-
ντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση
ισχύος περ. α) και β) άρθρου 62 ν. 4872/2021
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ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
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Άρθρο 58 Ανάκληση προστίµων ανεµβολίαστων - Τρο-
ποποίηση 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 - Τροπο-

ποίηση παρ. 3, 4 και 8 άρθρου 5 ν. 4238/2014
Άρθρο 61 Δυνατότητα διορισµού σε οποιοδήποτε νο-

σοκοµείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγεί-
ας επαγγελµατιών υγείας που είναι άτοµα µε αναπηρία
ή χρόνιες παθήσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15
ν. 2920/2001
Άρθρο 62 Ορισµός αποζηµίωσης των εγχωρίως παρα-

γόµενων φαρµακευτικών προϊόντων, εγκρινόµενων µε
νοµική βάση 10.α (κ.κ.χ.), 10.b (συνδυασµοί), 10.3 (υβριδι-
κά) - Πρόβλεψη της δυνατότητας συνεκτίµησης της προ-
στιθέµενης αξίας τους λόγω καινοτοµίας ή πολλαπλής
φαρµακευτικής αξίας και αποτελεσµατικότητας - Τροπο-
ποίηση άρθρου 250 ν. 4512/2018
Άρθρο 63 Ρύθµιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφο-

ρίας Φαρµάκων ή φαρµακευτικών εταιρειών προς τον Ε-
θνικό 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 του 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 Διοι-

κητή 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 Τε-
χνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας για
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους - Τροποποίηση
παρ. 5 άρθρου 22 ν. 4975/2022
Άρθρο 71 Άδεια απουσίας από την υπηρεσία των οργά-

νων διοίκησης της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας
Ακτινοθεραπείας Ελλάδας για την εκπλήρωση των καθη-
κόντων 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 Οργανι-

σµού Κατά των Ναρκωτικών
Άρθρο 74 Εκκρεµείς πληρωµές του Εθνικού Οργανι-

σµού Δηµόσιας Υγείας προς το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για υπηρεσίες κατά την α-
ντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 75 Δαπάνες για την εξόφληση της αµοιβής του

αναδόχου για την παροχή γευµάτων σίτισης στο Ψυχια-
τρικό Νοσοκοµείο Αττικής
Άρθρο 76 Ενταλµατοποίηση και καταβολή δεδουλευµέ-

νων εφηµεριών - Παράταση ισχύος άρθρου 49
ν. 4633/2019

Άρθρο 77 Χορήγηση φαρµάκων υψηλού κόστους από ι-
διωτικά φαρµακεία σε περιπτώσεις φαρµάκων για τα ο-
ποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας δεδοµένων µε πα-
ράλληλη κυκλοφορία γενοσήµων - Τροποποιηση παρ. 9
άρθρου 35 ν. 3918/2011
Άρθρο 78 Εξαίρεση ηπαρινών για το έτος 2021 από την

υποχρέωση καταβολής αυτόµατης επιστροφής
(clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη -
Τροποποίηση περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012
Άρθρο 79 Αύξηση επιτρεπόµενου ορίου δαπάνης του

Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για το
έτος 2022 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4549/2018
Άρθρο 80 Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόµατος

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τη συµµετο-
χή στη φαρµακευτική δαπάνη - Τροποποίηση παρ. 1 και 3
άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020
Άρθρο 81 Αποζηµίωση ναρκωτικών φαρµάκων του κρα-

τικού µονοπωλίου που πωλούνται από τα ιδιωτικά φαρµα-
κεία
Άρθρο 82 Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπη-

ρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας - Τροποποίηση
άρθρου 1 ν. 4208/2013
Άρθρο 83 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων ειδικών ζητηµά-

των δηµοσίων συµβάσεων του Εθνικού Οργανισµού Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας για την αντιµετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19
Άρθρο 84 Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συµβου-

λίου Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 4
ν. 1278/1982
Άρθρο 85 Υλοποίηση δράσης δηµόσιας υγείας «Εθνικό

πρόγραµµα για την πρόληψη και αντιµετώπιση καρδιαγ-
γειακών κινδύνων»
Άρθρο 86 Αποζηµίωση ειδικού σκοπού για την υλοποίη-

ση του Εθνικού Προγράµµατος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟ-
ΞΙΑΔΗΣ»
Άρθρο 87 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την λει-

τουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και για την υποβολή
σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 ως προϋπόθεση συµµετοχής στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9.12.2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο-
ΡΟΥ 18.6 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ
ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4612/2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 88 Κύρωση της από 9.12.2022 Συµφωνίας Εκτέ-

λεσης Συµπληρωµατικών Εργασιών του όρου 18.6 της
Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε τον ν.
4612/2019, για την αναβάθµιση του Νέου Διεθνούς Αερο-
λιµένα Ηράκλειου Κρήτης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙ-

ΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Α-

ΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 89 Μετοχικό κεφάλαιο, στρατηγικό και επιχειρη-

σιακό σχέδιο, εκλογή µελών Διοικητικού Συµβουλίου -
Καθορισµός αµοιβής εκτελεστικών µελών Διοικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Ε-
πιχειρήσεων» - Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4914/2022
Άρθρο 90 Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των ε-

πενδυτικών σχεδίων των νόµων 3299/2004 και 3908/2011
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Άρθρο 91 Μόνιµη άδεια διαµονής επενδυτή - Αντικατά-
σταση παρ. Β άρθρου 20 ν. 4251/2014
Άρθρο 92 Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαµονής

της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014
Άρθρο 93  Χρήση πληρεξουσίων για την υποβολή αίτη-

σης άδειας διαµονής επενδυτή - Τροποποίηση παρ. 10 και
11 άρθρου 8 ν. 4251/2014
Άρθρο 94 Παρατάσεις προθεσµιών Υπουργείου Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης
Άρθρο 95 Μεταβατική ρύθµιση για δικαιοπραξίες ε-

µπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων της παρ. 1 του άρ-
θρου 29 του ν. 1892/1990
Άρθρο 96 Καθορισµός ανώτατου ορίου αναπροσαρµο-

γής µισθώµατος για εµπορικές και επαγγελµατικές µι-
σθώσεις ακινήτων για το έτος 2023
Άρθρο 97 Ρυθµίσεις για την εξυγίανση των Ναυπηγεί-

ων Ελευσίνας
Άρθρο 98 Κανονισµοί Λειτουργίας Οργανωµένων

Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστη-
ριοτήτων - Τροποποίηση παρ. 10 και 11 άρθρου 47
ν. 4982/2022
Άρθρο 99 Παράταση ισχύος της περιστολής φαινοµέ-

νων αθέµιτης κερδοφορίας και διεύρυνση της σχετικής ε-
ξουσιοδότησης - Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4818/2021
Άρθρο 100 Ρυθµίσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις

του «Αναρρωτηρίου Πεντέλης»
Άρθρο 101 Παράταση προθεσµιών - Τροποποίηση του

άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου και της παρ. 9 του άρθρου 52
ν. 4280/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 102 Ανάρτηση δικαιολογητικών πριν από την έ-

γκριση Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής - Τροποποίηση
παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 10 ν. 4447/2016
Άρθρο 103 Αρµοδιότητα θεώρησης και έγκρισης µελε-

τών στο πλαίσιο των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων
Άρθρο 104 Αρµοδιότητες δευτερευόντων διατακτών

και αναθετουσών αρχών στις Επιθεωρήσεις Εφαρµογής
Δασικής Πολιτικής - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49
ν. 4915/2022
Άρθρο 105 Μέθοδος υπολογισµού Μέσης Τιµής Φυσι-

κού Αερίου 
Άρθρο 106 Κατανοµή και απόδοση εσόδων από το Πρά-

σινο Τέλος - Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 158 του
ν. 4759/2020
Άρθρο 107 Εξαίρεση από ενεργειακούς ελέγχους
Άρθρο 108 Παρατάσεις προθεσµιών και προσωρινές

ρυθµίσεις
Άρθρο 109 Επέκταση Προσωρινού Μηχανισµού στο σύ-

νολο της Ενδοηµερήσιας Αγοράς - Εξουσιοδοτική διάτα-
ξη - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 12Α ν. 4425/2016
Άρθρο 110 Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλι-

ση δόµηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές - Τροπο-
ποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Α-

ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 111 Θέµατα του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργι-

κών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 209
ν. 4820/2021
Άρθρο 112 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 113 Παρατάσεις προθεσµιών κτηνοτροφικών ε-

γκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ.
3 άρθρου 17α ν. 4056/2012
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 114 Εφαρµοστικά µέτρα για την επιβολή της

Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 14
του Κανονισµού (ΕΕ) 2022/1854
Άρθρο 115 Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης από τον

κρατικό προϋπολογισµό µε σκοπό την κάλυψη µέρους
του αυξηµένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σηµα-
ντικής αύξησης του δείκτη τιµών καταναλωτή
Άρθρο 116 Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ο-

ρισµένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων
της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων
Άρθρο 117 Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στην ε-

ταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» σύµφωνα
µε την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) - Τρο-
ποποίηση παρ. 6 άρθρου 2 ν. 4810/2021
Άρθρο 118 Καταβολή των Τελών Εκσυγχρονισµού και

Ανάπτυξης Αερολιµένων (Τ.Ε.Α.Α.) του διαστήµατος Φε-
βρουαρίου έως και Μαΐου 2020 χωρίς την επιβολή πρό-
σθετων φόρων, τελών και τόκων υπερηµερίας
Άρθρο 119 Παράταση προσωρινής ανάθεσης συγκοι-

νωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ. - Τροποποίηση άρθρου 26
ν. 4482/2017
Άρθρο 120 Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών µετα-

φορών
Άρθρο 121 Παράταση αναστολής πληρωµών, συµψηφι-

σµού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισµού
Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) από καταπτώσεις εγ-
γυήσεων δανείων έναντι του Δηµοσίου - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4313/2014
Άρθρο122 Κρατική χρηµατοδότηση διαχειριστή υποδο-

µής - Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 5 άρ-
θρου 8 ν. 4408/2016
Άρθρο 123 Έγκριση µελέτης σκοπιµότητας για σύστα-

ση εθνικού φορέα για την ηλεκτροκίνηση - Εξουσιοδοτι-
κή διάταξη
Άρθρο 124  Ειδικές ρυθµίσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟ-

ΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.»
Άρθρο 125 Παράταση εποπτείας του Οικοδοµικού Συ-

νεταιρισµού Μονίµων Αξιωµατικών Ελληνικού Στρατού α-
πό το Υπουργείο Οικονοµικών
Άρθρο 126 Παράταση της προθεσµίας επικαιροποίησης

των δικαιολογητικών των προπονητών - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022
Άρθρο 127 Προθεσµία τροποποίησης καταστατικού

αθλητικών σωµατείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητι-
κών οµοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30
ν. 4726/2020
Άρθρο 128 Επείγουσες ρυθµίσεις για τη λειτουργία

των πολιτικών δικαστηρίων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου
56 ν. 4871/2021
ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 129 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του Μέρους Β΄ είναι η βελτίωση της ποιότη-
τας 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 πλαι-
σίου λειτουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πα-
ροχής ανακουφιστικής φροντίδας, το οποίο, συνδυαστι-
κά µε τις λοιπές υφιστάµενες δοµές του Εθνικού Συστή-
µατος Υγείας, θα εστιάζει και θα εξυπηρετεί τις εξειδι-
κευµένες ανάγκες των ασθενών αυτών και των οικογε-
νειών τους.

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 αε-
ροπορικών υποδοµών της χώρας και η άρτια εξυπηρέτη-
ση του επιβατικού κοινού.

5. Σκοπός του Μέρους ΣT΄ είναι η αντιµετώπιση επει-
γόντων 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 Δικαιο-
σύνης. 

Άρθρο 2
Αντικείµενο

1. Αντικείµενο του Μέρους Β΄ είναι:
α) η δηµιουργία και οργάνωση εντός αυτοτελούς συ-

στήµατος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντί-
δας,
β) ο καθορισµός των δοµών παροχής ανακουφιστικής

φροντίδας και των ελάχιστων ποιοτικών κριτηρίων λει-
τουργίας 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 εξειδι-
κευµένης ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και η πρό-
βλεψη της δυνατότητας επιµόρφωσης των επαγγελµα-
τιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες ανακουφιστικής
φροντίδας,
δ) η πρόβλεψη της σύστασης Εθνικού Μητρώου Ασθε-

νών Ανακουφιστικής Φροντίδας υγείας και
ε) η σύσταση και η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων της

Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας ως διεπιστηµονικού συµβουλευτικού ορ-
γάνου, το οποίο συνεπικουρεί το Κεντρικό Συµβούλιο Υ-
γείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας στη χάραξη της
κεντρικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ανα-
κουφιστικής φροντίδας.

2. Αντικείµενο του Μέρους Γ΄ είναι η παράταση της ι-

σχύος επειγουσών ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19.

3. Αντικείµενο του Μέρους Δ΄ είναι η επίλυση προβλη-
µάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ο έ-
λεγχος του ύψους της φαρµακευτικής δαπάνης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε σχέση µε τον τρόπο διάθεσης των Φαρµά-
κων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.), η πρόβλεψη δυνατότητας
ρύθµισης των οφειλών των Κατόχων Αδείας Κυκλοφο-
ρίας (Κ.Α.Κ.) ή φαρµακευτικών εταιρειών προς τον Εθνι-
κό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
και για τα έτη 2021-2022, σε συνέχεια προγενέστερης ό-
µοιας ρύθµισης για προγενέστερα έτη και η υπό προϋπο-
θέσεις 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 Ερ-
γασιών, σύµφωνα µε τον όρο 18.6 της Σύµβασης Παρα-
χώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε τον ν. 4612/2019 (Α΄
77), για την αναβάθµιση του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα
Ηράκλειου Κρήτης.

5. Αντικείµενο του Μέρους ΣΤ΄ είναι η αντιµετώπιση
ζητηµάτων, που χρήζουν άµεσης επίλυσης για την ενί-
σχυση της ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλο-
ντος και της αγροτικής παραγωγής. 

6. Αντικείµενο του Μέρους Ζ΄ είναι η παράταση της ι-
σχύος διατάξεων που εκπνέουν στις 31.12.2022 και για
τις οποίες η δικαιολογητική ανάγκη ρύθµισης εξακολου-
θεί να υφίσταται. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Άρθρο 3
Ορισµοί

1. Ως «ανακουφιστική φροντίδα» ορίζεται η ολοκλη-
ρωµένη προσέγγιση και παροχή υπηρεσιών για την κά-
λυψη 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 υγεί-
ας, ανάλογα µε τις ανάγκες των ασθενών, στους οποί-
ους απευθύνεται, και διακρίνεται σε γενική και σε εξειδι-
κευµένη ανακουφιστική φροντίδα.

2. Ως «γενική ανακουφιστική φροντίδα» ορίζεται η α-
νακουφιστική φροντίδα που παρέχεται από επιστήµονες
υγείας που αναλαµβάνουν τη θεραπεία και φροντίδα α-
σθενών µε απειλητικά για τη ζωή νοσήµατα. Η γενική α-
νακουφιστική 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 παραπο-
µπή του σε υπηρεσίες εξειδικευµένης ανακουφιστικής
φροντίδας.

3. Ως «εξειδικευµένη ανακουφιστική φροντίδα» ορίζε-
ται η ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται από διεπι-
στηµονική οµάδα, η οποία αποτελείται από γιατρό, νοση-
λευτή/τρια, κοινωνικό/ή λειτουργό, ψυχολόγο, εργοθε-
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ραπευτή/τρια, φυσιοθεραπευτή/τρια, διαιτολόγο, λογο-
θεραπευτή/τρια, φαρµακοποιό και άλλους θεραπευτές
που διαθέτουν πιστοποιηµένες γνώσεις στην ανακουφι-
στική φροντίδα. Η ελάχιστη σύνθεση της διεπιστηµονι-
κής οµάδας είναι γιατρός, νοσηλευτής/τρια, κοινωνι-
κός/ή λειτουργός, ψυχολόγος, φυσιοθεραπευτής/τρια.
Το έργο της διεπιστηµονικής οµάδας µπορεί να υποστη-
ρίζεται 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 σχετί-
ζονται µε απειλητικές για τη ζωή τους ή χρόνια εξελικτι-
κές 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 επιστηµονι-

κά τεκµηριωµένης µεθοδολογίας, µεταξύ άλλων και µέ-
σω της εκπόνησης ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας, για την πρό-
ληψη, αξιολόγηση και ανακούφιση των σωµατικών, ψυ-
χοκοινωνικών και πνευµατικών αναγκών και προβληµά-
των των ασθενών που πάσχουν από απειλητική για τη
ζωή τους ή χρόνια εξελικτική ασθένεια, µε απώτερο στό-
χο τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής τους και τον
σεβασµό της αξιοπρέπειάς τους,
β) η υιοθέτηση µίας ασθενοκεντρικής προσέγγισης κα-

τά την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, α-
πό διεπιστηµονική οµάδα επαγγελµατιών υγείας, µε έµ-
φαση στον προσδιορισµό των αναγκών των ασθενών και
στη διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών τους, ως
προς τον τρόπο και τον τόπο υπαγωγής τους στην ανα-
γκαία θεραπεία, και 
γ) η βελτίωση των όρων πρόσβασης στη θεραπεία και

στη νοσηλεία των ασθενών που χρήζουν ανακουφιστι-
κής φροντίδας, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα πα-
ροχής φροντίδας υγείας στην κατοικία τους ή σε κατάλ-
ληλες για αυτούς δοµές. 

2. Στόχοι της ανακουφιστικής φροντίδας είναι:
α) η ανάπτυξη ειδικών δοµών θεραπείας και νοσηλείας

των ασθενών που ενδυναµώνουν τη δυνατότητα συµµε-
τοχής του οικογενειακού και οικείου τους περιβάλλο-
ντος κατά τα στάδια θεραπείας και νοσηλείας τους,
β) η βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού µε κατάλλη-

λη εκπαίδευση και επιµόρφωση στις ανάγκες της ανα-
κουφιστικής φροντίδας,
γ) η παροχή ολοκληρωµένης υποστήριξης των ασθε-

νών που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και
των οικογενειών και των οικείων τους,
δ) η αξιοποίηση της χρήσης σύγχρονων ηλεκτρονικών

µεθόδων τηλεϊατρικής, για τη συµβουλευτική υποστήρι-
ξη 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 Δη-

µόσια Υγεία του άρθρου 3 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54), εκ-
πονείται από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.),
µετά από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ανά-
πτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας, και εγκρίνεται α-
πό 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 εφαρ-
µογή µιας συνεκτικής πολιτικής παροχής ολιστικών υπη-
ρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας µε ορίζοντα πενταε-
τίας 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 ανα-

κουφιστικής φροντίδας, τους άξονες προτεραιότητας
στους οποίους αυτές εντάσσονται, καθώς και τον προϋ-
πολογισµό, τη χρηµατοδότηση και το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής τους,
γ) το πλαίσιο για τον τρόπο οργάνωσης της παροχής

υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας και τον τρόπο συ-
ντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των δηµόσιων και ι-
διωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται για την ανά-
πτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας και την παροχή υ-
πηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, 
δ) την ποσοτική και ποιοτική αποτίµηση των παρεχόµε-

νων στη χώρα υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, 
ε) την ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση της προσφοράς

υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στις διασυνδεδε-
µένες δοµές παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φρο-
ντίδας και
στ) τις πιλοτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη

διάρκεια της εφαρµογής του.

Άρθρο 6
Δοµές ανακουφιστικής φροντίδας

1. Οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας παρέχο-
νται σε Δοµές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών
(Δ.Α.Φ.Α.). Οι Δ.Α.Φ.Α. είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές µονά-
δες παροχής υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής
φροντίδας για την ολιστική και διεπιστηµονική κάλυψη
των αναγκών των ασθενών, που αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα, τα οποία σχετίζονται µε απειλητικές για τη ζωή
τους ασθένειες ή µε χρόνια εξελικτικές ασθένειες, κα-
θώς και για τη στήριξη των οικογενειών τους. 

2. Οι Δ.Α.Φ.Α. δύνανται να οργανώνονται και να λει-
τουργούν σε όλα τα επίπεδα του συστήµατος υγείας, α-
ναλόγως των αναγκών του πληθυσµού, στον οποίον α-
πευθύνονται, και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) µονάδες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον ανακουφι-

στικής φροντίδας σε εξωτερικούς ασθενείς, οι οποίες
λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθµιας φροντίδας υγεί-
ας,
β) ειδικά εξωτερικά ιατρεία ή Κέντρα Ηµερήσιας Ανα-

κουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Κ.Η.Α.Φ.Α.), τα οποία
λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθµιας φροντίδας υγεί-
ας, 
γ) Ξενώνες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών

(Ξ.Α.Φ.Α.) που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθµιας φρο-
ντίδας υγείας και 
δ) Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών
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(Μ.Α.Φ.Α.), στο πλαίσιο λειτουργίας νοσοκοµείων ή ιδιω-
τικών κλινικών που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθµιας
ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Οι Δ.Α.Φ.Α. των περ. α) και β) δύνανται να διασυνδέο-

νται επιστηµονικά και οργανωτικά µε τις Δ.Α.Φ.Α. των
περ. γ) και δ), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις της υπουργικής απόφασης της περ. β) της παρ. 1
του άρθρου 13.
Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων ή των ιδιωτικών κλινι-

κών εντός των οποίων λειτουργούν οι Δ.Α.Φ.Α. της περ.
δ) δύνανται να συνάπτουν συνεργασίες µε πανεπιστη-
µιακά κέντρα αριστείας, υπό τη µορφή προγραµµατικών
συµβάσεων µε σκοπό τη διαµόρφωση καινοτόµων ιατρι-
κών πρωτοκόλλων παροχής ανακουφιστικής φροντίδας
και λοιπών ερευνητικών δράσεων.  

3. Δ.Α.Φ.Α. δύνανται να οργανώνουν και να λειτουρ-
γούν οι Διοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.),
τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
και οι ιδιωτικές κλινικές, καθώς και τα κοινωφελή ιδρύ-
µατα, τα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα και οι ενώσεις προσώ-
πων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον στον κατα-
στατικό σκοπό τους περιλαµβάνεται η παροχή υπηρε-
σιών φροντίδας υγείας. 

4. Για τη σύσταση Δ.Α.Φ.Α. εντός νοσοκοµείων ή ιδιω-
τικών κλινικών εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις. Σε κά-
θε άλλη περίπτωση, για τη βεβαίωση ίδρυσης και λει-
τουργίας απαιτείται απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται εφόσον πλη-
ρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπουργικής από-
φασης 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 συνεπάγε-
ται ανικανότητα κτήσης της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότη-
τας, ή για παράβαση που αφορά στη νοµοθεσία για τα
ναρκωτικά. Το κώλυµα του πρώτου εδαφίου αίρεται µόνο
σε περίπτωση αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης. Προ-
κειµένου για νοµικά πρόσωπα, το κώλυµα του πρώτου ε-
δαφίου δεν πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο των νόµι-
µων εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους. 
β) Βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας δεν χορηγείται

σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και ιατρούς µέλη Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων.

Άρθρο 7
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών 

Ανακουφιστικής Φροντίδας

1. Για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ανακου-
φιστικής φροντίδας ασθενών συστήνεται στο Υπουργείο
Υγείας Εθνικό Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας Α-
σθενών. Στο Εθνικό Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας
Ασθενών εγγράφονται οι ασθενείς που χρήζουν ανακου-
φιστικής 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 Στατιστι-

κή Ταξινόµηση Νόσων και Σχετικών Προβληµάτων Υγεί-
ας (ICD-10) και το στάδιο της νόσου.

2. Η σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Α-
νακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), περί σύ-
στασης και λειτουργίας Εθνικών Μητρώων Ασθενών, α-
ποβλέπει στους εξής, ιδίως, σκοπούς: 
α) να διασφαλιστεί η άµεση και έγκυρη καταγραφή

των ασθενών που διαβιούν στην Ελλάδα και χρήζουν πα-
ροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας,
β) να συλλέγονται ακριβή, αναγκαία και πρόσφορα δε-

δοµένα που διευκολύνουν τη διαµόρφωση ιατρικών πρω-
τοκόλλων παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κρίσιµο από ιατρική άπο-
ψη, µε βάση τις ανάγκες των ασθενών που καταγράφο-
νται 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 υ-
πηρεσίες αυτές, 
δ) να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση, µε επιστηµονικά

κριτήρια, της εξέλιξης της υγείας των χρονίως πασχό-
ντων ασθενών µε την πάροδο του χρόνου,
ε) να καταγραφούν η φαρµακευτική αγωγή που λαµβά-

νουν οι ασθενείς, το στάδιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά 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 παρεχόµε-

νων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας και των ανα-
γκών για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση βελτιωµένων
και νέων υπηρεσιών υγείας για ασθενείς που χρήζουν α-
νακουφιστικής φροντίδας, προκειµένου να διαµορφω-
θούν και να αναπτυχθούν ερευνητικά και καινοτόµα πρω-
τόκολλα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας,
η) να δηµιουργηθεί η διασύνδεση µε αντίστοιχα ευρω-

παϊκά µητρώα µε την αποστολή ανωνυµοποιηµένων δε-
δοµένων των ασθενών σε αυτά, σε ετήσια βάση, µε απώ-
τερο σκοπό τη σύγκριση των εθνικών δεδοµένων µε ε-
κείνα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, την ανταλλαγή
πληροφοριών για τη βέλτιστη αντιµετώπιση των ασθε-
νών και τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης σε
σύγχρονες θεραπείες.

3. Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-
ΤΑΙΡΕΙΑ» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), που έχει συσταθεί µε τον ν.
3607/2007 (Α΄ 145), εκτελεί την επεξεργασία, για λογα-
ριασµό του Υπουργείου Υγείας ως υπεύθυνου επεξεργα-
σίας, για τη λειτουργία του συστήµατος αρχειοθέτησης
του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντί-
δας. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδια-
σµό, την υλοποίηση, την οργάνωση της µετάπτωσης των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδοµέ-
νων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που δια-
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σφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και
τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε άλλο θέµα,
που αφορά στην οµαλή λειτουργία του συστήµατος αρ-
χειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφι-
στικής Φροντίδας.

4. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών
που εντάσσονται στο σύστηµα αρχειοθέτησης του Εθνι-
κού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας τη-
ρούνται 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 Κα-
νονισµός για την Προστασία Δεδοµένων και κάθε άλλη
ρύθµιση για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία, η οποία ισχύ-
ει για το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

6. H διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας διενεργείται από το Αυτοτελές
Τµήµα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθε-
νών του Υπουργείου Υγείας. Για την πλήρωση των σκο-
πών σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω Μητρώου το
Αυτοτελές Τµήµα δύναται να συνεργάζεται µε το Κε-
ντρικό Συµβούλιο Υγείας, καθώς και µε την Εθνική Επι-
τροπή 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 όρ-
γανο, Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφι-
στικής Φροντίδας (Επιτροπή), η οποία εδρεύει στο Υ-
πουργείο 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 τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µε
έµφαση στις οργανωτικές δοµές ανά υγειονοµική περι-
φέρεια 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 πρωτόκολ-

λα ανακουφιστικής φροντίδας ανά οργανωτική δοµή, µε
αναλυτική καταγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών στη
βάση των διεθνών καλών πρακτικών και των επικαιροποι-
ηµένων κλινικών οδηγιών,
δ) υποβάλλει προς το ΚΕ.Σ.Υ. προτάσεις αναφορικά µε

οργανωτικά και επιστηµονικά ζητήµατα λειτουργίας των
δοµών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας, καθώς και θέ-
µατα εξειδίκευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού,
και
ε) γνωµοδοτεί προς την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουρ-

γείου Υγείας για το περιεχόµενο και τη διάρθρωση του
Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας
του άρθρου 7.

3. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η Επιτροπή δύνα-
ται 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 Ανακουφι-
στικής 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 περί-
πτωση απουσίας ή κωλύµατος.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από ένδεκα (11) τακτικά,
και ισάριθµα αναπληρωµατικά, µέλη, και απαρτίζεται α-
πό: 
α) δύο (2) ιατρούς µε διετή κλινική εµπειρία ή ειδικότη-

τα ή εξειδίκευση ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της η-
µεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο µε πράξη αρµο-
δίου οργάνου ή µε αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυ-
ναµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµο-
γής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) σύµφωνα
µε το π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), 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 Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ιατρικής Σχολής η-
µεδαπού ή αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος,
β) δύο (2) νοσηλευτές µε διετή κλινική εµπειρία σε ε-

ξειδικευµένες υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας ή
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδα-
πής, αναγνωρισµένο µε πράξη αρµοδίου οργάνου ή µε α-
ναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Συµβού-
λιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρω-
παϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) σύµφωνα µε το π.δ.
38/2010, στο γνωστικό αντικείµενο της Ανακουφιστικής
Φροντίδας ή µετεκπαίδευση ή πιστοποιηµένη επιµόρφω-
ση από φορέα που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευµένης Α-
νακουφιστικής Φροντίδας, σύµφωνα µε το άρθρο 11, εκ
των οποίων ένας (1) είναι µέλος Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού Νοσηλευτικής Σχολής ηµεδαπού ή αλλοδα-
πού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, 
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας που

προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-
των, 
δ) έναν (1) εκπρόσωπο ασθενών που χρήζουν ανακου-

φιστικής φροντίδας υγείας, 
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-

λόγου που προτείνεται από τον ίδιο, 
στ) τρεις (3) επιστήµονες εγνωσµένου κύρους ως εκ-

προσώπους του Υπουργείου Υγείας, και
ζ) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας. 
3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να παρί-

σταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, έµµισθος δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω εκ των υπηρετούντων σε νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υ-
γείας, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υ-
γείας, 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 εµπειρο-
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γνώµονες, 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 χρονι-
κό 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 Επι-
τροπής στις εξής περιπτώσεις: α) για σπουδαίο λόγο που
σχετίζεται µε την άσκηση των καθηκόντων τους, β) για
απουσία σε περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις ε-
ντός διαστήµατος έξι (6) µηνών, ανεξαρτήτως αιτιολο-
γίας, 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 Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.) αποζηµιώ-
νονται µε νοσήλια ή µε τροφεία, αν πρόκειται για παρο-
χή υπηρεσιών εντός δοµών, ή ανά επίσκεψη, αν πρόκει-
ται για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον. 

2. Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί ή ο Εθνικός Οργανι-
σµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) δύνανται
να συµβάλλονται µε τις Δ.Α.Φ.Α για την παροχή υπηρε-
σιών ανακουφιστικής φροντίδας στους ασφαλισµένους
τους. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν υπηρεσίες υγείας,
η δαπάνη των οποίων δύναται να καλύπτεται από τους α-
σφαλιστικούς 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 εξειδικευ-
µένης ανακουφιστικής φροντίδας από επαγγελµατίες υ-
γείας και λοιπά µέλη της διεπιστηµονικής οµάδας δύνα-
νται να διαµορφώνονται και να υλοποιούνται προγράµ-
µατα επιµόρφωσής τους, διάρκειας τετρακοσίων (400)
τουλάχιστον ωρών, από φορέα που παρέχει υπηρεσίες
εξειδικευµένης ανακουφιστικής φροντίδας, εκ των οποί-
ων διακόσιες (200) ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και
διακόσιες (200) ώρες πρακτικής (κλινικής) άσκησης στο
ίδιο γνωστικό αντικείµενο.

2. Για την πιστοποίηση της επιµόρφωσης των τετρακο-
σίων (400) ωρών στην ανακουφιστική φροντίδα, συστή-
νεται τριµελής Επιτροπή για την ανάπτυξη και λειτουρ-
γία του προγράµµατος επιµόρφωσης της παρ. 1, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και απο-
τελείται από µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε εξειδίκευ-
ση στο γνωστικό αντικείµενο της ανακουφιστικής φρο-
ντίδας των κλάδων της Ιατρικής ή της Νοσηλευτικής Επι-
στήµης ή των Ψυχοκοινωνικών Επιστηµών. 

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, ανακαίνι-
ση 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 αρµοδιότη-
τας ή εποπτείας αυτού.

2. Η δωρεά της παρ. 1 εγκρίνεται αµελλητί µε απόφα-
ση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, στην
οποία περιέχεται δήλωση αποδοχής του δωριζόµενου
ποσού, µε ρητή αναφορά στον σκοπό της δωρεάς, ο ο-
ποίος συνίσταται στην κατασκευή, κατάλληλη κτιριακή
διαµόρφωση, ανακαίνιση και ενίσχυση µε πάσης φύσεως
εξοπλισµό δηµόσιων Δ.Α.Φ.Α.. Στην εγκριτική της δωρε-
άς απόφαση ορίζεται το νοµικό πρόσωπο αρµοδιότητας
ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας προς το οποίο θα ει-
σφερθεί το ποσό της δωρεάς, προκειµένου να υλοποιή-
σει 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, περιλαµ-
βάνονται οι Υγειονοµικές Περιφέρειες και η ανώνυµη ε-
ταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έ-
ρευνας 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 ι-
σχύουσα νοµοθεσία. Κάθε νοµικό πρόσωπο, αποδέκτης
της δωρεάς, αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου
Υγείας υποχρεούται να συµπράττει δια των οργάνων δι-
οίκησής του σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την εί-
σπραξη του ποσού της δωρεάς και την υλοποίηση του
σκοπού της και να ενηµερώνει και να λογοδοτεί προς
τον Υπουργό Υγείας για τις ενέργειες αυτές.

4. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται πενταµελής Επι-
τροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Δωρεών, απο-
τελούµενη από Πρόεδρο, Γραµµατέα, τρία (3) τακτικά
και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη, µε διετή θητεία, η ο-
ποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
στην οποία ορίζεται και ο γραµµατέας της. Χρέη γραµµα-
τέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας. 

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδί-
δεται 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 εκδίδε-

ται µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., οι Δοµές Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.) των περ. α) και β) της

9



παρ. 2 του άρθρου 6 δύνανται να διασυνδέονται επιστη-
µονικά 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 Υ-

πουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού και µετά από γνώµη του
ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυ-
σης και λειτουργίας των Δ.Α.Φ.Α., οι κτιριακές και εν γέ-
νει 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 δύνα-
νται να επιβληθούν σε περίπτωση παράβασης των όρων
και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας, οι οποίες εί-
ναι ανάλογες της βαρύτητας της παράβασης, µε συνε-
κτίµηση τυχόν επαναλαµβανόµενης συµπεριφοράς και
λοιπών επιβαρυντικών περιστάσεων, η δυνατότητα υπο-
βολής ενστάσεων κατά των εν λόγω κυρώσεων, και ρυθ-
µίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα για το καθεστώς ίδρυ-
σης, λειτουργίας, ελέγχου και εποπτείας τους. 
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδε-

ται µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι προϋποθέ-
σεις 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 ανακουφι-
στικής φροντίδας από τις Δ.Α.Φ.Α.. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε-
τά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζεται ο τρόπος χρήσης
εφαρµογών τηλεϊατρικής για την υποστήριξη των ασθε-
νών που χρήζουν φροντίδας κατ’ οίκον.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να κα-
θορίζονται τα κριτήρια ένταξης των ασθενών στο Εθνικό
Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών του άρ-
θρου 7, οι παράµετροι που καταγράφονται και οι κατηγο-
ρίες των χρηστών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδε-
ται µετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής για την Α-
νάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας του άρθρου 8,
ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για την οργάνωση και λει-
τουργία της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Α-
νακουφιστικής Φροντίδας, συµπεριλαµβανοµένης και
της παροχής γραµµατειακής υποστήριξης από υπαλλή-
λους του Υπουργείου Υγείας ή από υπαλλήλους των Υ-
γειονοµικών Περιφερειών. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Υγείας και Οικονοµικών δύναται να ορίζεται
καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικο-
νοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του
ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται ο τρόπος αποζηµίωσης των υπη-

ρεσιών που παρέχουν οι Δ.Α.Φ.Α., καθώς και ο τρόπος
κοστολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών στην περί-
πτωση µονάδων που λειτουργούν από νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δίκαιου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα και ε-
νώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται κάθε
σχετικό θέµα για την οργάνωση και λειτουργία της Επι-
τροπής της παρ. 2 του άρθρου 11. Με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση
του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται το πλαίσιο επιµόρφωσης των
επαγγελµατιών υγείας και άλλων µελών της διεπιστηµο-
νικής οµάδας, ο φορέας υλοποίησής του, το περιεχόµε-
νο και τα επιµέρους στάδια, η πιστοποίηση της επιµόρ-
φωσης, οι όροι συµµετοχής όσων έχουν ένα έτος κλινι-
κής άσκησης σε εξειδικευµένες υπηρεσίες ανακουφιστι-
κής φροντίδας και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή του άρθρου 11. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικο-
νοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της Επι-
τροπής 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 έ-
χουν 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 Α-
νακουφιστική 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 ειδι-
κευόµενων στην ανακουφιστική φροντίδα νοσηλευτών,
σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Γ6α/ΓΠ/16237/9.5.2022 α-
πόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β 2346),
ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Βασικό κριτήριο επιλογής των ιατρών για τη στελέ-

χωση των Δ.Α.Φ.Α είναι να διαθέτουν διετή κλινική ε-
µπειρία και ειδικότητα ή εξειδίκευση ή µεταπτυχιακό τίτ-
λο σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµέ-
νο µε πράξη αρµοδίου οργάνου ή µε αναγνώριση επαγ-
γελµατικής 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 Ιατρικής ή της
Ανακουφιστικής Φροντίδας ή µετεκπαίδευση ή πιστοποι-
ηµένη επιµόρφωση από φορέα που παρέχει υπηρεσίες ε-
ξειδικευµένης Ανακουφιστικής Φροντίδας τουλάχιστον
τετρακοσίων (400) ωρών, εκ των οποίων διακόσιες (200)
ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και διακόσιες (200) ώρες
πρακτικής (κλινικής) άσκησης στο ίδιο γνωστικό αντικεί-
µενο, σύµφωνα µε το άρθρο 11.
β) Βασικό κριτήριο επιλογής των νοσηλευτών, επαγ-

γελµατιών υγείας και των λοιπών µελών για τη στελέχω-
ση των Δ.Α.Φ.Α. είναι να διαθέτουν διετή κλινική εµπει-
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ρία σε εξειδικευµένες υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φρο-
ντίδας, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή αλ-
λοδαπής, 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 Ευρω-
παϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) σύµφωνα µε το π.δ.
38/2010, στο γνωστικό αντικείµενο της Ανακουφιστικής
Φροντίδας ή µετεκπαίδευση ή πιστοποιηµένη επιµόρφω-
ση από φορέα που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευµένης Α-
νακουφιστικής Φροντίδας τουλάχιστον τετρακοσίων
(400) ωρών, εκ των οποίων διακόσιες (200) ώρες θεωρη-
τικής εκπαίδευσης και διακόσιες (200) ώρες πρακτικής
(κλινικής) άσκησης στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 11.

Άρθρο 15
Καταργούµενη διάταξη

Το άρθρο 17 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), περί των Ξενώ-
νων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγω-
γής Ασθενών, καταργείται.

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

1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130),
περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαί-
ωσης 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 κέ-
ντρων, 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 Προγράµµα-
τος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρα-
τείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.

5. Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί έ-
νταξης 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’ εφαρ-
µογή 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’ εφαρ-
µογή του πρώτου εδαφίου αποµειώνει τον χρόνο ειδικό-
τητας, 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, σύµ-
φωνα µε βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής.

2. Η παράταση των συµβάσεων της παρ. 1 δεν µετα-
βάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της ο-
ποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυ-
τές και δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστη-
µα 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, αλ-
λά 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 λή-
ξη της, έως την 31η.3.2023.

Άρθρο 18
Παράταση ισχύος συµβάσεων 

άρθρου 50 ν. 4825/2021 

1. Η ισχύς των συµβάσεων ορισµένου χρόνου που έ-
χουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 50 του ν.
4825/2021 (Α΄ 157) παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 30ή.6.2023, ανεξαρτήτως της επιστροφής στα καθή-
κοντά 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 µε-
ταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέ-
σεις αυτές, και δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό
διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών κατά την έν-
νοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

2. Κατά τη διάρκεια της παράτασης της παρ. 1 το προ-
σωπικό που προσλήφθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 50
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του ν. 4825/2021 δύναται να µετακινείται, ανάλογα µε
τις ανάγκες, ως ακολούθως: α) αν υπηρετεί σε Φορείς
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ), δύναται να µετακι-
νείται σε άλλον ΦΠΥΥ της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέ-
ρειας (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 συµβά-
σεων 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 ειδικο-
τήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023. Η
παράταση των συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον χαρακτή-
ρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθη-
καν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές και δεν προ-
σµετράται 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 ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού φύλα-
ξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγεί-
ας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

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

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 ο-
ποία πρέπει να είναι ενεργές οι συµβάσεις επικουρικού
προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πά-
σης φύσεως λοιπού προσωπικού, προκειµένου να είναι
δυνατή η παράτασή τους, και β) ως προς την καταληκτι-
κή 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 πά-
σης 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 στρατιωτι-
κών νοσοκοµείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχι-
κού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπι-
στηµιακών Νοσοκοµείων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, δύναται να παρατείνονται
από τη λήξη τους και για χρονικό διάστηµα που δεν υ-
περβαίνει την 31η.12.2023. Για την υλοποίηση των ανω-
τέρω µεριµνά ο Διοικητής κάθε επιµέρους φορέα, οι δε
αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επι-
χορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η παράτα-
ση των συµβάσεων δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της
σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι α-
πασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού
του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), περί των συµβάσεων εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου του λοιπού,
πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Ορ-
γανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και
του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.), τροποποι-
είται 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 παρατείνο-
νται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2023 µε τους ίδι-
ους 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
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, νοση-
λευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνε-
ται, 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
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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, νο-
σηλευτικού 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 ό-
γδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83), περί µετακινήσεων επικουρικού ιατρι-
κού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νο-
σηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων υγείας, παρατείνε-
ται, 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 προσωπι-
κού 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, νοσηλευτι-
κού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Οµάδων Υ-
γείας µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµι-
κής 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 τέταρ-
του της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (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 νοση-
λευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντί-
δας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσω-
πα πιθανά κρούσµατα κορωνοϊού COVID-19», παρατεί-
νεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.

Άρθρο 24
Παράταση ισχύος των συµβάσεων και 
καθορισµός µηνιαίας αποζηµίωσης

παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών

1. Η ισχύς των υφιστάµενων συµβάσεων των παιδιά-
τρων ως οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του

ν. 4486/2017 (Α΄ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οι-
κογενειακού ιατρού ιδιωτών παιδιάτρων παρατείνεται, α-
πό 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 ορίζε-
ται για το χρονικό διάστηµα από 1ης.1.2023 έως τις
31.3.2023 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώ-
τατο 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 δέ-
κατου 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’ οί-
κον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των
ιατρών του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υ-
γείας και των ιατρών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγεί-
ας σε ασφαλισµένους και ανασφάλιστους ασθενείς, πα-
ρατείνεται, 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), πε-
ρί της εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζο-
µένων 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 Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και της κατ’ εξουσιοδότη-
σή 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.5.2023. Η παράταση των
συµβάσεων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν
µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέ-
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σεις αυτές, ούτε εµπίπτει στους περιορισµούς των άρ-
θρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

2. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, που συνάπτονται µετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, 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.5.2023.

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 υπηρε-
σιών επαγγελµατιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και
διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρ-
µογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατεί-
νονται αυτοδικαίως µέχρι την 31η.3.2023, ανεξαρτήτως
του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαµβάνει και
συµβάσεις που έληξαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προ-
ϋποθέσεις.

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 πρό-
σληψης για χρονικό διάστηµα έως τεσσάρων (4) µηνών
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπι-
κού του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, παρατεί-
νεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.

2. Οι συµβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπη-
ρεσιών επαγγελµατιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων
και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ ε-
φαρµογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδοµου του ν.
4737/2020, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, παρατείνο-
νται αυτοδικαίως έως την 31η.3.2023, ανεξαρτήτως του
χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαµβάνει και συµ-
βάσεις που έληξαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος,
εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋπο-
θέσεις.

Άρθρο 30
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 Ε-
θνικού 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 Συστήµα-
τος 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 κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς
τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Ορ-
γανισµό Δηµόσιας Υγείας για την εξέταση δειγµάτων σε
ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έ-
ως 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.) δυνά-
µει 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 χρο-
νικό 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 Οργανι-
σµός Δηµόσιας Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και κα-
θαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περι-
βαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες ε-
στίασης και σίτισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως
την 31η.3.2023. 
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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

1. α. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227),
περί υγειονοµικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλω-
των κοινωνικών οµάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33
του  ν. 4368/2016 (Α΄ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανε-
ξαρτήτως 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 ανασφά-
λιστων 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 αιµοκαθάρ-
σεων, 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 ια-
τρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτα-
κτων αναγκών δηµόσιας υγείας λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έ-
ως 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 Υ-
γείας 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 ια-
τρών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιµε-
τώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊ-
ού 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 διαγνωστι-
κών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
(rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλο-
φορίας 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 κατά-
ταξη 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

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.
4737/2020 (Α΄ 204), περί των όρων χρήσης δοκιµασιών
ταχέων µοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέω-
σης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Α-
σθενών 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 κυ-
ρώθηκε 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 εγκε-
κριµένων 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 κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), περί της
δυνατότητας µετατροπής χρήσης κλινών για την κατα-
πολέµηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, πα-
ρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.
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Άρθρο 41
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 κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), περί δυ-
νατότητας 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 υπη-
ρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ια-
τρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών
παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δηµόσιο, παρατεί-
νεται, 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 αναγκα-
στικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δηµόσιας υγεί-
ας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, παρατεί-
νεται, 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

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 επίτα-
ξης πλωτών µέσων για τη διακοµιδή δια θαλάσσης ασθε-
νών 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 υ-
γείας, 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 Δη-
µόσιο εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών νοσηλείας, κλι-
νών αυξηµένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των
στρατιωτικών νοσοκοµείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύ-
µατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρατεί-
νεται, 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 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), περί της
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τις προµήθειες υγει-
ονοµικού υλικού, φαρµάκων και µέσων προστασίας, πα-
ρατείνεται, 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 λή-
ξη της, έως την 31η.3.2023.
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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 Υγειονοµι-
κές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την α-
ντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, α-
πό τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 4. Η ισχύς του άρ-
θρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4722/2020, περί της διενέργειας προµηθειών ιατροτε-
χνολογικών 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 προ-
µηθειών 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 ε-
κτάκτων αναγκών σε εξοπλισµό νοσηλείας και την παρο-
χή 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 Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη
της, έως την 31η.3.2023. 

8. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), πε-
ρί της ισχύος συµβάσεων µεταξύ του Εθνικού Οργανι-
σµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά
την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, πα-
ρατείνεται, 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 Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), περί της
διαδικασίας αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκοµει-
ακού εξοπλισµού πάσης φύσεως, µέσων ατοµικής προ-
στασίας και φαρµάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται, α-
πό 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 εξο-
πλισµού για την καταπολέµηση της διασποράς του κο-
ρωνοϊού 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 καταπολέ-
µηση 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, παρα-
τείνεται, 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 Υπουρ-
γών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινη-
τών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς
επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και µε-
ταφοράς φαρµάκων, καθώς και της διενέργειας εµβο-
λίων κατά του COVID-19, από τρίτους, φυσικά και νοµικά
πρόσωπα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
31η.3.2023. 

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

Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄
214), περί της δυνατότητας των δήµων και των περιφε-
ρειών, 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 ια-
τροφαρµακευτικού 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 επανέκδο-
σης συνταγών στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογρά-
φησης και έγκρισης φαρµάκων µέσω του Συστήµατος Η-
λεκτρονικής 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 ειδικοτή-
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των 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 Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας από ιδιώτες ιατρούς και της α-
ποζηµίωσής 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 προ-
βλεπόµενου ανά βαθµό και ζώνη αριθµού ενεργών εφη-
µεριών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.3.2023.

Άρθρο 53
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρµογή 
των άρθρων 88, 89 και 90 του 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 εφαρµο-
γή των άρθρων 88, 89 και 90 του ιδίου νόµου, τροποποι-
είται 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 άρ-
θρων 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 αποζη-
µίωσης των πρόσθετων ενεργών εφηµεριών για τους µή-
νες Νοέµβριο και Δεκέµβριο του 2021 δεν δύναται να υ-
περβαίνει 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 προσδιορι-
σµός των δικαιούχων, η διαδικασία και ο έλεγχος της
διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγεί-
ας 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 συνο-
δό 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 παρέλευ-
ση 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

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, παρατείνε-
ται η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τη
λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας και η παρ. 17 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ει-
δικότητας 2020-2021, η επιλογή των υποψηφίων διενερ-
γείται από τις οικείες Υ.ΠΕ. µέχρι την 31η.3.2023 µε ά-
µεση ένταξη των ειδικευοµένων στους φορείς υποδοχής
για την ειδικότητα.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας οι θέσεις ειδικευο-

µένων νοσηλευτών των ειδικοτήτων της περ. α) της παρ.
1, οι οποίες παραµένουν ακάλυπτες κατά την ηµεροµη-
νία 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 προγράµµα-
τος για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την κά-
λυψη 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 ρυθµίσε-
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ων για τη διαδικασία καταβολής εφηµεριών ιατρών και
πρόσθετων αµοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκοµείων,
Δ.ΥΠ.Ε., Ε.Κ.Α.Β. και των αποζηµιώσεων του προσωπι-
κού που απασχολείται στα εµβολιαστικά κέντρα του Ε-
θνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊ-
ού       COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Οµάδων Υ-
γείας 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  

1. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί της υ-
ποχρεωτικότητας του εµβολιασµού, προστίθενται παρ.
4Β και 4Γ ως εξής:

«4Β. Ανακαλούνται αναδροµικώς και αυτοδικαίως από
την αρµόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιµα της παρ. 4 µε-
τά 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 υποχρε-

ωτικού 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 από-
φασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Επικρατείας και του Διοικητή της Α-
νεξάρτητης 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 υ-
πουργικής απόφασης.

4Γ. Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιµο µετά των ανα-
λογούντων τόκων εκπρόθεσµης καταβολής τυγχάνει α-
νεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης και δεν υπόκειται σε κανένα συµψηφισµό µε βεβαιω-
µένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο
εν γένει, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους ορ-
γανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσω-
πά τους, τα ασφαλιστικά ταµεία ή πιστωτικά ιδρύµατα,
κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντος.»

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 Εί-
σπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και µε την προσθήκη
της αυτοδίκαιης αναδροµικής ανάκλησης των προστί-
µων, µετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσµης κατα-
βολής, στους σκοπούς για τους οποίους η Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζεται ως ανεξάρτη-

τος 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 ανα-
γκαία προσωπικά δεδοµένα, όπως ονοµατεπώνυµο, πα-
τρώνυµο, 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 Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας 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 ε-
πωνυµία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφά-
λισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) στη Γενική Γραµµατεία Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειµένου να
προσδιορισθεί ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου των υ-
πόχρεων φυσικών προσώπων. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ
διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου στην ΑΑΔΕ.
Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδιότη-
τα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας
την Επεξεργασία, σύµφωνα µε τις περ. 7 και 8 του άρ-
θρου 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 Περιεχοµέ-
νου (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 σκο-
πούς της βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοσίων εσό-
δων κατά τον ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022, Α΄ 190) και της αυτο-
δίκαιης 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 ε-
νωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η
ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξερ-
γασίας 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 εµβο-
λιασµού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις, α) οι
λέξεις «του προστίµου» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«και αυτοδίκαιης ανάκλησης του προστίµου, η διαδικα-
σία 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 ανάκλη-
σης,», 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
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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 επιβο-
λής, 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 καταβο-
λής, ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του προστίµου, η
διαδικασία είσπραξης και επιστροφής, οι προϋποθέσεις,
η διαδικασία, η προθεσµία, οι ειδικοί λόγοι και οι συνέ-
πειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προ-
στίµου, και».

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

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράµ-
µατος Εµβολιασµών Ενηλίκων κατά της γρίπης, κατά την
περίοδο 2022-2023, το εµβόλιο κατά της γρίπης αποζη-
µιώνεται εξ ολοκλήρου από τον Εθνικό Οργανισµό Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα άλλα ασφαλιστικά τα-
µεία, χωρίς την ανάγκη προσκόµισης ιατρικής συνταγής.

2. Ο αντιγριπικός εµβολιασµός διενεργείται από ια-
τρούς του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως
ειδικότητας, καθώς και από φαρµακοποιούς.

3. Οι διενεργούντες τον εµβολιασµό της παρ. 1 κατα-
χωρίζουν, µε ευθύνη τους, στο Εθνικό Μητρώο Εµβολια-
σµών τη διενέργεια του εµβολιασµού και τα στοιχεία
των εµβολιασµένων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζονται η
διαδικασία διενέργειας των αντιγριπικών εµβολίων, η κα-
ταχώριση του διενεργούµενου εµβολιασµού στο Εθνικό
Μητρώο Εµβολιασµών, η διαδικασία αποζηµίωσης των
διενεργηθέντων εµβολιασµών καθώς και κάθε άλλο τε-
χνικό ή λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή του πα-
ρόντος.

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 ια-
τρού από τις οποίες ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ε-
πιλέξει ελεύθερα τον προσωπικό ιατρό του, προστίθε-
νται 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 ορ-
γανικές µονάδες Γενικών Νοσοκοµείων, τα οποία βρί-
σκονται σε περιοχές στις οποίες δεν υφίστανται δηµό-
σιες δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας ή ο πληθυ-
σµός δεν δύναται να καλυφθεί από αυτές. Στους ιατρούς
του πρώτου εδαφίου καθήκοντα προσωπικού ιατρού α-
νατίθενται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειο-
νοµικής Περιφέρειας,
ε) ιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που υπηρετεί σε νοσο-

κοµείο 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 ε-
ξουσιοδότησης, τροποποιείται µε την αντικατάσταση
της φράσης «και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εµπί-
πτουν στις περ. α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω
ειδικοτήτων όσο και» από τη φράση «εκτός των περι-
πτώσεων της παρ. 3 και ιδιώτες ιατροί» και µε την προ-
σθήκη 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 παθολο-
γίας ή οι ειδικοί ιατροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυ-
σµό. 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 εδά-
φιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονο-
µικών καθορίζονται για τους ιατρούς κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ. της περ. ε) της παρ. 3 ο εγγεγραµµένος πληθυ-
σµός, ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, οι προϋποθέ-
σεις, η αποζηµίωση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.»

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 Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ιατρών και οδοντιάτρων,
καθώς και αποφοίτων Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας
συγκεκριµένων ειδικοτήτων που είναι άτοµα µε αναπη-
ρία ή χρόνιες παθήσεις, τροποποιείται, µε την προσθήκη
περισσότερων ειδικοτήτων, και διαµορφώνεται ως εξής: 

«Ιατροί ειδικευµένοι και οδοντίατροι, καθώς και οι α-
πόφοιτοι όλων των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας,
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τε-
χνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουρ-
γών, φυσικοθεραπευτών, φαρµακοποιών, ψυχολόγων και
βιολόγων, χηµικών και βιοχηµικών, διαιτολόγων και δια-
τροφολόγων, τεχνολόγων τροφίµων και διατροφής, ο-
πτικών, ορθοπτιστών (οπτικών-οπτοµετρών), λογοθερα-
πευτών, εργοθεραπευτών, οδοντοτεχνιτών, ραδιολό-
γων-ακτινολόγων, φυσικών-ακτινοφυσικών, φυσικών ια-
τρικής, επισκεπτών/τριών υγείας, µαιών/µαιευτών, βρε-
φονηπιοκόµων και πτυχιούχων του τµήµατος δηµόσιας
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και κοινοτικής υγείας, που πάσχουν από:
α) οµόζυγο β µεσογειακή αναιµία, ως πολυµεταγγιζό-

µενα άτοµα,
β) δρέπανο και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, µε συ-

χνές νοσηλείες ανά έτος για κρίσεις και επιπλοκές από
τη νόσο,
γ) συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία), µε-

ταγγιζόµενοι µε παράγωγα αίµατος,
δ) ενεργό ινοκυστική νόσο, που απαιτεί συχνές νοση-

λείες σε παθολογική ή πνευµονολογική κλινική,
ε) αµφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια πρακτική κώφω-

ση,
στ) τύφλωση,
ζ) µυοκαρδιοπάθεια,
η) τη νόσο του ινσουλινοεξαρτώµενου νεανικού διαβή-

τη 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 θέ-
σεις, όλες δε οι υπόλοιπες ειδικότητες σε προσωποπα-
γείς 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

Στο άρθρο 250 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), περί της διαδι-
κασίας 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 νοµι-
κή βάση τα άρθρα 10.α (Καλώς Καθιερωµένης Χρήσης -
κ.κ.χ.), 10.β (συνδυασµός περισσότερων δραστικών ου-
σιών που περιλαµβάνονται στη σύνθεση εγκεκριµένων
φαρµάκων, οι οποίες όµως δεν έχουν µέχρι στιγµής συν-
δυασθεί 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 κα-
τάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 (Α΄ 6) χωρίς αξιολόγηση και διαπραγµάτευ-
ση για τις όµοιες ενδείξεις και µε τους ίδιους περιορι-
σµούς των προϊόντων αναφοράς τους. 
Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) των προϊόντων

του πρώτου εδαφίου που επιθυµούν διαφορετική οµαδο-
ποίηση ή ευρύτερη αποζηµίωση στον κατάλογο αποζηµι-
ούµενων 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 α-
ναφοράς, τα οποία ήδη αποζηµιώνονται, µπορούν είτε
να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές, προκειµένου να ε-

νταχθούν στον κατάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, είτε να υποβάλουν αί-
τηση για αξιολόγηση και διαπραγµάτευση βάσει των α-
κολούθων κριτηρίων, τα οποία εξετάζονται σωρευτικά:
α) ύπαρξη πρόσθετου κλινικού οφέλους, είτε για το σύ-
νολο των ασθενών είτε για ειδικές υποοµάδες ασθενών
της ίδιας νόσου και β) ύπαρξη ενεργού διπλώµατος ευ-
ρεσιτεχνίας.»

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 άρ-
θρο δωδέκατο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δωδέκατο
Ρύθµιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρµά-
κων ή φαρµακευτικών εταιρειών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρ-
µακευτικών προϊόντων ή στις φαρµακευτικές εταιρείες,
που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόµατης επιστροφής
(clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) του έ-
τους 2019, όπως έχουν προκύψει µετά από την ολοκλή-
ρωση του προβλεπόµενου από την ως άνω διάταξη συµ-
ψηφισµού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφει-
λές 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 προηγού-
µενης ρύθµισης οφειλών σε δόσεις για τα έτη 2012-
2018. 

2. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρ-
µακευτικών προϊόντων ή στις φαρµακευτικές εταιρείες,
που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόµατης επιστροφής
(clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) του έ-
τους 2020, όπως έχουν προκύψει µετά από την ολοκλή-
ρωση του προβλεπόµενου από την ως άνω διάταξη συµ-
ψηφισµού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφει-
λές 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 προηγού-
µενης ρύθµισης οφειλών σε δόσεις για τα έτη  2012-
2019.

2α. Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.)
φαρµακευτικών προϊόντων ή στις φαρµακευτικές εται-
ρείες που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υ-
πηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόµατης επιστρο-
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φής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 του έ-
τους 2021, όπως έχουν προκύψει µετά από την ολοκλή-
ρωση του προβλεπόµενου από την ως άνω διάταξη συµ-
ψηφισµού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφει-
λές 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 εκά-
στοτε 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 εται-
ρείες που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υ-
πηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόµατης επιστρο-
φής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 του έ-
τους 2022, όπως έχουν προκύψει µετά από την ολοκλή-
ρωση του προβλεπόµενου από την ως άνω διάταξη συµ-
ψηφισµού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφει-
λές 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 εκά-
στοτε 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 εισήγη-
σης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορί-
ζονται 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 τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Κάτοχος Άδειας Κυ-
κλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων εκπίπτει των ρυθ-
µίσεων.»

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 ει-
δικοτήτων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, ώστε τα µέλη που υ-
πηρετούν στις εξεταστικές επιτροπές να µπορούν να
προέρχονται και από πανεπιστηµιακά εργαστήρια των Ια-
τρικών Σχολών της χώρας που έχουν αναγνωριστεί ως
κατάλληλα για τη χορήγηση µερικού ή πλήρους χρόνου
άσκησης στην αντίστοιχη ειδικότητα, β) στο πέµπτο εδά-
φιο προστίθεται και η κατηγορία ΤΕ όσον αφορά τους υ-
παλλήλους που δύνανται να ορίζονται ως γραµµατείς
των εξεταστικών επιτροπών, και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριµελείς εξετα-
στικές 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 επι-
τροπές αποτελούνται από ένα τουλάχιστον µέλος ΔΕΠ,
µε τον αναπληρωτή του και δύο µέλη µε βαθµό Συντονι-

στή 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 εξεταστι-
κής επιτροπής µεταξύ των µελών της. Τόσο τα τακτικά ό-
σο και τα αναπληρωµατικά µέλη των επιτροπών υπηρε-
τούν σε νοσοκοµειακές µονάδες ή πανεπιστηµιακά ερ-
γαστήρια των Ιατρικών Σχολών, που έχουν αναγνωριστεί
ως κατάλληλα για τη χορήγηση είτε µερικού είτε πλή-
ρους χρόνου άσκησης στην αντίστοιχη ειδικότητα. Ως
γραµµατείς των εξεταστικών επιτροπών µε τους ανα-
πληρωτές τους ορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Υ-
γείας, δηµόσιοι υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού (µό-
νιµοι, ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ), οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα των
εξεταστικών επιτροπών και προτείνονται από τους προέ-
δρους αυτών.»

Άρθρο 65
Υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου - 

Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968

Στο άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303), περί της υπο-
χρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου, µετά από την παρ. 1, προ-
στίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, υπηρεσία υπαίθρου δύ-
ναται να πραγµατοποιηθεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Βι-
λίων που υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας αρµο-
διότητας 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, επέρχο-
νται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος της περ.
α) προστίθεται η φράση «ή εκ των λοιπών ιατρικών ειδι-
κοτήτων 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 ειδι-
κότητα Παιδιατρικής,» β) στο τρίτο εδάφιο η φράση «ή-
τοι 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 ε-
ξής: 

«3. Οι Κ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από συγκεκριµένο αριθ-
µό επαγγελµατιών υγείας και λοιπού προσωπικού, των
παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, µε συµβάσεις εργα-
σίας ορισµένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης:
α) έναν (1) Ιατρό, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής/Οι-

κογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή µε Πι-
στοποιητικό 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 ειδι-
κότητα Παιδιατρικής,
β) έναν (1) Οδοντίατρο, ΠΕ Οδοντιάτρων,
γ) έναν (1) Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας

Νοσηλευτικής Δηµόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτι-
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κής, ή ΠΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής ειδικότητας,
ή εν ελλείψει αυτού, ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νο-
σηλευτικής 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 Επισκε-

πτών/τριών Υγείας,
στ) έναν (1) επαγγελµατία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Φυσικοθε-

ραπείας,
ζ) έναν (1) επαγγελµατία, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινω-

νικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, ή εν ελλείψει
αυτού, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών/ Κοινωνικής Εργα-
σίας,
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. απο-
τελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) άτοµα, ήτοι δύο (2)
επαγγελµατίες υγείας των περ. α) έως στ) του πρώτου ε-
δαφίου, 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 επιστη-
µονικό διευθυντή της δοµής Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, στην οποία αυτή υπάγεται και µε την οποία δια-
συνδέεται.»

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 Ινστι-
τούτου Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.) από υπηρεσία του νο-
σοκοµείου παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» σε νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δύνα-
νται να λειτουργούν συνολικά έως δύο (2) Μονάδες Ψυ-
χικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) και συγκεκριµένα, Κέντρα Ηµέ-
ρας, 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 παι-
διά. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµι-
κών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη
της Διοικούσας Επιτροπής του Ι.Υ.Π., συστήνονται ή κα-
ταργούνται οι Μ.Ψ.Υ. της παρ. 1. Με την ίδια ή όµοια α-
πόφαση 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 ε-
φαρµογή 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 Δη-
µόσιας Υγείας, τροποποιείται µε τη διαγραφή της φρά-
σης «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, Υγεί-
ας και Οικονοµικών, καταρτίζεται ο οργανισµός του ΕΟ-
ΔΥ, 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, ό-
πως, επίσης, να προβλέπονται οργανικές θέσεις νοµικού
συµβούλου, προϊσταµένου νοµικής υπηρεσίας και δικη-
γόρων 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 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Διοικητής των Νοσοκοµείων της παρ. 10 του άρ-
θρου 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 α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να µεταφέρο-
νται, χωρίς χρονικό περιορισµό ή για συγκεκριµένο χρο-
νικό 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 α-
πόφαση τροποποιείται, παρατείνεται ή και ανακαλείται η
άνω µεταφορά.»

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

Στην παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4975/2022 (Α΄ 187),
περί της πρόβλεψης ότι τα µέλη της Προσωρινής Διοι-
κούσας Επιτροπής της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολο-
γίας - Ακτινοθεραπείας Ελλάδας, εφόσον έχουν την υ-
παλληλική ιδιότητα, διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας τους, όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυ-
τήν, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 5
διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Τα µέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ε-
φόσον έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, διατηρούν, καθ’
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όλη τη διάρκεια της θητείας τους, όλα τα δικαιώµατα
που απορρέουν από αυτή, συµπεριλαµβανοµένων των α-
δειών 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 κα-
θηκόντων τους. Τα υπόλοιπα µέλη της Προσωρινής Διοι-
κούσας Επιτροπής, εφόσον είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, δι-
καιούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, άδεια α-
πουσίας 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 οργά-
νων διοίκησης τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και των
περιφερειακών τµηµάτων της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτι-
νολογίας - Ακτινοθεραπείας Ελλάδας, προστίθεται παρ.
5 ως εξής: 

«5. Τα µέλη των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε., ε-
φόσον έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, διατηρούν, για ό-
σο 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 εκ-
πλήρωση των καθηκόντων τους. Τα υπόλοιπα µέλη του
Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον είναι δηµό-
σιοι υπάλληλοι, δικαιούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η θη-
τεία 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 Γραµ-
µατείς των Περιφερειακών Συµβουλίων των Περιφερεια-
κών Τµηµάτων της Ε.Τ.Α.Α.Ε., εφόσον είναι δηµόσιοι υ-
πάλληλοι, λαµβάνουν, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία
τους, άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους έως τεσσά-
ρων (4) εργάσιµων ηµερών τον µήνα για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους. Τα υπόλοιπα µέλη των Περιφερει-
ακών Συµβουλίων, εφόσον είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, δι-
καιούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, άδεια α-
πουσίας 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 ολοήµε-

ρης 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 χρονι-
κό διάστηµα από 1ης.1.2021 έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, προκειµέ-
νου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των οργανι-
κών µονάδων και υπηρεσιών του, θεωρούνται νόµιµες υ-
πό 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 προγραµµά-
των, νέων δοµών στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και β) τις αποδοχές του
προσωπικού, το οποίο προσλήφθηκε για ορισµένη χρονι-
κή περίοδο, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πρόσκαι-
ρες, 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 αναλω-
σίµων αγαθών και παροχή υπηρεσιών για εξετάσεις µο-
ριακής ανίχνευσης του ιού SARS - COV - 2 για τη γονι-
διωµατική επιτήρησή του και έγιναν κατά το µεσοδιάστη-
µα των συµβάσεων µεταξύ του νοµικού προσώπου ιδιω-
τικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και του Εθνι-
κού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, είναι κανονικές και
νόµιµες. Οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου καταβάλλο-
νται προς το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και εκκαθαρίζονται, ενταλµατο-
ποιούνται και πληρώνονται σε βάρος των οικείων Κωδι-
κών Αριθµών Εξόδων του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Δ.Υ.,
ύστερα από ισόποση επιχορήγησή του από τον προϋπο-
λογισµό του Υπουργείου Υγείας.

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 σύµβα-
σης του πρώτου εδαφίου είναι νόµιµη και εκκαθαρίζεται,
ενταλµατοποιείται και πληρώνεται σε βάρος των οικείων
Κωδικών Αριθµών Εξόδων του προϋπολογισµού του Ψυ-
χιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής.
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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 δεδουλευµέ-
νων εφηµεριών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 77
Χορήγηση φαρµάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά
φαρµακεία σε περιπτώσεις φαρµάκων για τα οποία 

έχει λήξει η περίοδος προστασίας δεδοµένων 
µε παράλληλη κυκλοφορία γενοσήµων -

Τροποποιηση παρ. 9 άρθρου 35 ν. 3918/2011

1. Στην παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31),
περί καθορισµού του ποσού έκπτωσης των φαρµακευτι-
κών εταιριών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου
και τα νοσοκοµεία, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η
παρ. 9 του άρθρου 35 διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Στην περίπτωση των φαρµάκων της περίπτωσης α΄
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, τα οποία χο-
ρηγούνται από ιδιωτικά φαρµακεία, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβά-
λει πέραν του rebate της παραγράφου 1 του παρόντος
rebate τέτοιο ώστε η τελική τιµή αγοράς για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να είναι αντίστοιχη µε εκείνη που επιτυγχά-
νεται όταν προµηθεύεται το φάρµακο αυτό από τα φαρ-
µακεία του. Στην περίπτωση χορήγησης των φαρµάκων
του πρώτου εδαφίου, των οποίων η περίοδος προστα-
σίας δεδοµένων έχει λήξει µε παράλληλη κυκλοφορία
γενοσήµων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλει, πέραν του rebate
της παρ. 1 του παρόντος, rebate τέτοιο ώστε η τιµή αγο-
ράς για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να είναι αντίστοιχη µε τη νοσοκο-
µειακή τιµή µείον πέντε τοις εκατό (5%) πλέον Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας, αφαιρουµένων των εκπτώσεων
που ισχύουν για την προµήθεια του γενόσηµου φαρµά-
κου από τα φαρµακεία του.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.7.2022.

Άρθρο 78
Εξαίρεση ηπαρινών για το έτος 2021 από την 
υποχρέωση καταβολής αυτόµατης επιστροφής
(clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική

δαπάνη - Τροποποίηση περ. στ΄ παρ. 1 
άρθρου 11 ν. 4052/2012

Στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), περί του µηχανισµού αυτόµατης ε-
πιστροφής (clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτι-
κή δαπάνη, προστίθενται νέα εδάφια, έβδοµο και όγδοο,
και η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 διαµορφώνεται
ως εξής:

«στ. Καθιερώνεται µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής
(clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη. 
Το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ

«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη πέραν του ο-

ποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστρο-
φής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα εκα-
τοµµύρια (590.000.000) ευρώ για το έτος 2016, από τα ο-
ποία τα πεντακόσια δέκα εκατοµµύρια (510.000.000) ευ-
ρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατοµµύρια
(13.000.000) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα ε-
ξήντα επτά εκατοµµύρια (67.000.000) ευρώ στα φαρµα-
κεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Για το έτος 2017, το όριο δαπανών των νοσοκοµείων

του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακεί-
ων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική
δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός
αυτόµατης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακό-
σια ογδόντα εκατοµµύρια (580.000.000) ευρώ, από τα ο-
ποία τετρακόσια ογδόντα πέντε εκατοµµύρια
(485.000.000) ευρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δεκα-
τρία εκατοµµύρια (13.000.000) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα ογδόντα δύο εκατοµµύρια
(82.000.000) ευρώ στα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµπε-
ριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των νοσοκοµείων

του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακεί-
ων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική
δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός
αυτόµατης επιστροφής (clawback), ορίζεται στα πεντα-
κόσια πενήντα εκατοµµύρια (550.000.000) ευρώ, από τα
οποία τετρακόσια πενήντα πέντε εκατοµµύρια
(455.000.000) ευρώ αφορούν στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ,
δεκατρία εκατοµµύρια (13.000.000) ευρώ αφορούν στο
ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο εκατοµµύρια
(82.000.000) ευρώ αφορούν στα φαρµακεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρµακευτι-

κής δαπάνης του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποι-
είται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback)
του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, ορίζεται σε δυο δισεκα-
τοµµύρια ογδόντα οχτώ εκατοµµύρια (2.088.000.000)
ευρώ. 
Το ποσό αυτό επιµερίζεται σε ογδόντα επτά εκατοµ-

µύρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκοµειακή φαρµα-
κευτική δαπάνη των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρµα-
κα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010) και δυο δισεκατοµµύ-
ρια ένα εκατοµµύριο (2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή
φαρµακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Ειδικά για το έτος 2021, οι ηπαρίνες εξαιρούνται από

την υποχρέωση καταβολής του ποσού της αυτόµατης ε-
πιστροφής (clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτι-
κή δαπάνη των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει
κάθε υπόχρεος Κ.Α.Κ. και κάθε υπόχρεη φαρµακευτική
εταιρεία. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονο-

µικών καθορίζεται το ύψος του ποσού της αυτόµατης ε-
πιστροφής (clawback), η διαδικασία καταβολής του και
κάθε άλλη σχετική τεχνική λεπτοµέρεια.
Ο υπολογισµός και η επιβολή του ποσού επιστροφής

για τη φαρµακευτική δαπάνη των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρµακευτική εται-

25



ρεία ή Κ.Α.Κ. γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Υγείας. Για την εξεύρεση των ποσών του
προηγούµενου εδαφίου οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Υγείας αποστέλλουν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα
στοιχεία που αντλούν από τον ΕΟΦ, ή κάθε άλλη υπηρε-
σία ή φορέα που διαθέτει σχετικές πληροφορίες, για τον
υπολογισµό των ποσών της επιστροφής της παρ. 3 του
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) των νοσοκοµείων
του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και το ποσό
που υπολογίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαβιβάζεται στις
υπηρεσίες του Υπουργείου για τον τελικό υπολογισµό
και την επιβολή του clawback. Ο υπολογισµός και η επι-
βολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκοµειακή φαρ-
µακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά φαρµακευτική ε-
ταιρεία ή Κ.Α.Κ., γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τα δη-
µόσια νοσοκοµεία εκτός των νοσοκοµείων του ΕΣΥ ο υ-
πολογισµός και η επιβολή του ποσού επιστροφής δύνα-
ται να γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν αναζητείται τυχόν υ-
πολογιζόµενο ποσό επιστροφής από εταιρείες για τις ο-
ποίες το επιβαλλόµενο ποσό είναι ίσο ή µικρότερο των
τριάντα (30) ευρώ ανά εξάµηνο και από φορείς που ανή-
κουν στο δηµόσιο τοµέα.
Η φαρµακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω

καθορισµένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρµακευτικές
εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, συνιστά
έσοδο των νοσοκοµείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καταβάλ-
λεται σε τραπεζικό λογαριασµό που ορίζεται από τα νο-
σοκοµεία και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή συµψηφίζεται µε οφειλές
για την προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων. Στην περί-
πτωση του συµψηφισµού για το εν λόγω έσοδο εκδίδε-
ται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους ά-
δειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό συµψηφισµού µε
τη µορφή ισόποσου πιστωτικού τιµολογίου για το σύνο-
λο των τιµολογίων που αναφέρονται σε αγορές πέραν
του ορίου της φαρµακευτικής δαπάνης για τη συγκεκρι-
µένη περίοδο εφαρµογής του µηχανισµού αυτόµατης ε-
πιστροφής. Το εν λόγω ειδικό παραστατικό δεν τροπο-
ποιεί τη συνολική αξία αγορών φαρµακευτικού υλικού
δεδοµένου ότι αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback).
Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκοµειακής

φαρµακευτικής δαπάνης βάσει των οποίων υπολογίζεται
για κάθε νοσοκοµείο το ποσό επιστροφής, καθώς και
διαφορές επί των επιβαλλόµενων ποσών επιστροφής,
συνυπολογίζονται και συµψηφίζονται σε επόµενη εφαρ-
µογή του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής νοσοκο-
µειακής φαρµακευτικής δαπάνης (clawback) ή σε µελλο-
ντικές συναλλαγές.»

Άρθρο 79
Αύξηση επιτρεπόµενου ορίου δαπάνης του Εθνικού
Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για το έτος
2022 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4549/2018

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105),
περί του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (clawback),
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται
νέο, προτελευταίο εδάφιο, β) το τελευταίο εδάφιο τρο-
ποποιείται, ώστε να αναφέρεται συνολικά για το έτος
2022 στις αυξήσεις του επιτρεπόµενου ορίου δαπανών

υγείας του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υ-
γείας, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο µηχανισµός
αυτόµατης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), και η παρ. 1 του άρθρου 25 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«1. Ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback)
του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), της κατ’ εξου-
σιοδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 από-
φασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1803) και του άρθρου
100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφαρµόζεται και στα έτη
2019 έως 2025. Αρχικό έτος βάσης υπολογισµού για την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος είναι το 2018, και για κα-
θένα από τα επόµενα έτη το εκάστοτε προηγούµενο έ-
τος. Για το έτος 2019, η κατανοµή των ορίων της φαρµα-
κευτικής δαπάνης, της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής
δαπάνης των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της δαπάνης
για παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
καθώς και της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης
των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργί-
ου ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ειδικά
για τα έτη 2020 2022, τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έ-
χουν ως εξής:
α) Φαρµακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατοµµυρίων

ευρώ, εκ των οποίων ογδόντα επτά εκατοµµύρια
(87.000.000) ευρώ για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική
δαπάνη των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρµακα υψη-
λού κόστους του καταλόγου 1Α της παρ. 2 του άρθρου
12 του ν. 3816/2010) και 2.001 εκατοµµύρια ευρώ για τη
λοιπή φαρµακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
β) Δαπάνη υπηρεσιών υγείας ύψους 1.553 εκατοµµυ-

ρίων ευρώ.
Ειδικά για τα έτη 2020 2022, το όριο της νοσοκοµεια-

κής φαρµακευτικής δαπάνης των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
και του ΓΝΘ Παπαγεωργίου ορίζεται σε πεντακόσια εί-
κοσι οκτώ εκατοµµύρια (528.000.000) ευρώ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονο-

µικών δύναται, από 1ης.1.2022, να ανακατανέµεται η
φαρµακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε δαπάνη φαρµά-
κων κοινότητας, αφενός, και, δαπάνη φαρµάκων υψηλού
κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 των
φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (νοσοκοµειακή και εξωνοσο-
κοµειακή φαρµακευτική δαπάνη των φαρµακείων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αντίστοιχα), καθώς και λοιπών φαρµάκων
που χορηγούνται από τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., α-
φετέρου, και να καθορίζεται το ύψος της δαπάνης ανά
κατηγορία φαρµάκων, καθώς και η µεθοδολογία υπολο-
γισµού τυχόν υπέρβασης της εν λόγω δαπάνης.
Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντι-

µετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόµε-
νο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισµού Παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ε-
νεργοποιείται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής
(clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
αυξάνεται κατά δεκαέξι εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιά-
δες (16.500.000) ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη. Τα
ανωτέρω ποσά επιµερίζονται για τα έτη 2020 και 2021
σε δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ για την
κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩ-
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ΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» και σε ένα εκα-
τοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ για την
υποκατηγορία Μ2 «Π.Π. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο-
ΞΥΓΟΝΟ». Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπο-
λογισµού της δαπάνης για τα επόµενα οικονοµικά έτη.
Ειδικά για το έτος 2022 και για λόγους αντιµετώπισης

εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδη-
µίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόµενο όριο
δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πέραν του οποίου ενερ-
γοποιείται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής
(clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, αυξάνεται
κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ. Επι-
πλέον της αύξησης του προηγούµενου εδαφίου και ειδι-
κά για το έτος 2022 το επιτρεπόµενο όριο δαπανών υγεί-
ας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο
µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback) του άρ-
θρου 100 του ν. 4172/2013, αυξάνεται κατά δεκαπέντε ε-
κατοµµύρια (15.000.000) ευρώ για την κατηγορία υπηρε-
σιών υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕ-
ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ». Οι ανωτέρω αυξήσεις δεν αποτε-
λούν βάση υπολογισµού της δαπάνης για τα επόµενα οι-
κονοµικά έτη.»

Άρθρο 80
Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόµατος Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τη συµµετοχή
στη φαρµακευτική δαπάνη - Τροποποίηση παρ. 1 και 3

άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α΄
16), περί ρυθµίσεων για τους πρώην δικαιούχους του Ε-
πιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, τρο-
ποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία εφαρ-
µογής του αντισταθµιστικού µέτρου της πλήρους απαλ-
λαγής των δικαιούχων από τη συµµετοχή στη φαρµακευ-
τική δαπάνη, και διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Σε όσους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 92 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), στερήθηκαν σταδιακά την παροχή
του Ε.Κ.Α.Σ. µε ηµεροµηνία οριστικής κατάργησής του
την 31η.12.2019, εφαρµόζεται ως αντισταθµιστικό µέτρο
για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2020 µέχρι τις
31.12.2023, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συµµετοχή
στη φαρµακευτική δαπάνη.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020,
µετά από τη φράση «Η δαπάνη που προκαλείται στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την εφαρµογή της παρ. 1» και πριν από
τη φράση «καλύπτεται µε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», προστίθεται η φράση «δύναται να» και
η παρ. 3 του άρθρου δεύτερου διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Η δαπάνη που προκαλείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από
την εφαρµογή της παρ. 1 δύναται να καλύπτεται µε έ-
κτακτη οικονοµική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό και δεν συνυπολογίζεται στο συνο-
λικό όριο της φαρµακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο µηχανισµός αυτόµα-
της επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄
41).».

Άρθρο 81
Αποζηµίωση ναρκωτικών φαρµάκων του κρατικού 

µονοπωλίου που πωλούνται από τα ιδιωτικά φαρµακεία

Τα ναρκωτικά φάρµακα του κρατικού µονοπωλίου,
µορφίνη και πεθιδίνη, όταν συνταγογραφούνται για εξω-
νοσοκοµειακή χρήση και χορηγούνται από τα ιδιωτικά
φαρµακεία, αποζηµιώνονται από τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς χωρίς συµµετοχή του ασθενούς. Τα φάρ-
µακα του πρώτου εδαφίου δύνανται να χορηγούνται επί-
σης από τα νοσοκοµειακά φαρµακεία και σε εξωτερικούς
ασθενείς αποζηµιούµενα από τους ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς.

Άρθρο 82
Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας - 
Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4208/2013

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), περί συστέ-
γασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρω-
τοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), επέρχονται οι α-
κόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται τίτλος, β) οι
παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, γ) προστίθεται παρ. 4, και
το άρθρο 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

1. Εφόσον τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία εκάστου ιδιω-
τικού φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντί-
δας υγείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δύνα-
νται να συστεγάζονται:
α) οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθ-

µιας φροντίδας υγείας του π.δ. 84/2001 (Α΄ 70) µε τους
λοιπούς ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτο-
βάθµιας φροντίδας υγείας, όπως εργαστήρια αισθητικής,
καταστήµατα οπτικών ειδών, διαιτολογικά γραφεία και
πολυδύναµες διαιτολογικές µονάδες, καθώς και 
β) οι λοιποί ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρω-

τοβάθµιας φροντίδας υγείας της περ. α) µεταξύ τους.
2. Απαγορεύεται η συστέγαση, µε τους λοιπούς ιδιωτι-

κούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντί-
δας υγείας της περ. α) της παρ. 1:
α) οδοντοτεχνικών εργαστηρίων,
β) Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), εκτός

νοσοκοµείων και κλινικών,
γ) αυτοτελών Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας

(Μ.Η.Ν.), 
δ) διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσι-

κοθεραπείας. 
3. Χορηγείται χωριστή βεβαίωση λειτουργίας από την

καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρµόδια αρχή ή υπηρεσία για
καθέναν από τους συστεγαζόµενους φορείς, εργαστή-
ρια, γραφεία, καταστήµατα, τηρουµένων των τεχνικών
προδιαγραφών, πολεοδοµικών διατάξεων, κτιριακών κα-
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νονισµών, όρων και προϋποθέσεων. Με αποφάσεις του
Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο ελάχιστος χώρος ανα-
µονής στις περιπτώσεις συστέγασης της παρούσας νο-
µοθετικής διάταξης, κάθε τεχνική, τεχνολογική, κτιριακή
λεπτοµέρεια, µετρικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στους βοηθητικούς χώ-
ρους. 

4. Απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φο-
ρέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υ-
γείας µε ιδιωτικούς φορείς οικονοµικών δραστηριοτήτων
που δεν σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών πρωτο-
βάθµιας φροντίδας υγείας.»

2. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού
Υγείας της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4208/2013, όπως
τροποποιείται µε την παρ. 1 του παρόντος, εξακολουθεί
να εφαρµόζεται η υπό στοιχεία Γ.Π./οικ. 4963/25.8.2014
απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2308), περί των τε-
χνικών προδιαγραφών για τη συστέγαση ιδιωτικών φο-
ρέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υ-
γείας.

Άρθρο 83
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων ειδικών ζητηµάτων 
δηµοσίων συµβάσεων του Εθνικού Οργανισµού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την 
αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου 63 του ν. 4975/2022 (Α΄ 187),
περί παράτασης της ισχύος συµβάσεων προθέσεων και
ορθωτικών µέσων µε παρόχους του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) κατά την πε-
ρίοδο της διάδοσης του COVID-19, παρατείνεται, από τη
λήξη της, έως την 31η.3.2023.

2. Η ισχύς των συµβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί
µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των παρόχων του, για την πα-
ροχή Διαγνωστικού Ραδιοφαρµάκου F-18-FDG για τη
διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης PET CT, και οι ο-
ποίες έχουν εγκριθεί µε την υπό στοιχεία
712/συν.781/22.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνεται, από τη λήξη της,
έως την 31η.3.2023.

Άρθρο 84
Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

- Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 4 ν. 1278/1982

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 1278/1982 (Α΄ 105), περί της Διοικούσας Επιτροπής
του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) διαγράφο-
νται οι λέξεις «ένας (1) εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόε-
δρος», β) στην περ. β) διαγράφονται οι λέξεις «ένας (1)
εκ των οποίων ορίζεται ως Αντιπρόεδρος» και η παρ. 1
του άρθρου 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο επι-
στηµονικό και αποφασιστικό όργανο του Κεντρικού Συµ-
βουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Η Διοικούσα Επιτροπή είναι
εννεαµελής και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) Δύο (2) ιατρούς µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές
Ιατρικής Σχολής, µε σηµαντικό επιστηµονικό έργο, δρα-
στηριότητα και εµπειρία στον τοµέα της παροχής υπηρε-
σιών υγείας, 
β) δύο (2) ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. µε βαθµό Διευθυντή ή

Συντονιστή Διευθυντή, µε σηµαντικό επιστηµονικό έργο,
δραστηριότητα και εµπειρία στον τοµέα της παροχής υ-
πηρεσιών υγείας, 
γ) έναν (1) επιστήµονα της υγείας, πλην ιατρών, µέλος

Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδα-
πής, µε σηµαντικό επιστηµονικό έργο, δραστηριότητα
και εµπειρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας,
δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρε-

σιών Υγείας,
ε) έναν (1) επιστήµονα µε σηµαντικό επιστηµονικό έρ-

γο, δραστηριότητα και εµπειρία στις πολιτικές της υγεί-
ας, ή στα οικονοµικά της υγείας, ή στη διοίκηση υπηρε-
σιών υγείας,
στ) ένα (1) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ορ-

γανισµού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία
(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του και
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-

λόγου (Π.Ι.Σ.) που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του.
Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοι-

κητικού της Διεύθυνσης Επιστηµονικής Τεκµηρίωσης, Δι-
οικητικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης του ΚΕ.Σ.Υ., ο
οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση
συγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 1278/1982, τροποποιείται µε την προσθήκη της φρά-
σης «εκ των µελών των περ. α) και β) της παρ. 1.» και η
παρ. 3 του άρθρου 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και η θητεία των µελών της είναι
τριετής. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρό-
εδρος και ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκ
των µελών των περ. α) και β) της παρ. 1. Η θητεία των
µελών παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της µέχρι
την εκ νέου συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής, και
πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερ-
βαίνει τους τρεις (3) µήνες.»

Άρθρο 85
Υλοποίηση δράσης δηµόσιας υγείας «Εθνικό 
πρόγραµµα για την πρόληψη και αντιµετώπιση

καρδιαγγειακών κινδύνων»

1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει δράση
του Εθνικού Προγράµµατος Προσυµπτωµατικού Ελέγ-
χου της υποπερ. i) της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4675/2020 (Α΄ 54) υπό τον τίτλο «Εθνικό πρό-
γραµµα για την πρόληψη και αντιµετώπιση καρδιαγγεια-
κών κινδύνων».

2. Σκοπός της δράσης είναι η µείωση της νοσηρότητας
και θνησιµότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και η
συλλογή σχετικών πληθυσµιακών δεδοµένων. Η δράση
αφορά στη διενέργεια εξετάσεων προσυµπτωµατικού ε-
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λέγχου για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και ιατρικής επί-
σκεψης, καθώς και στην καταγραφή συγκεκριµένων πα-
ραµέτρων των δεδοµένων στον Ατοµικό Ηλεκτρονικό
Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) των οριζόµενων δικαιούχων. 

3. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Έλληνες πολίτες και
οι πολίτες λοιπών χωρών που διαµένουν νόµιµα στην
Ελληνική Επικράτεια και πληρούν τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις:
α) είναι σε ηλικία από τριάντα (30) έως και εβδοµήντα

(70) ετών και
β) διαθέτουν Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

(Α.Μ.Κ.Α.).
4. Η διακίνηση και η εκτέλεση άυλων παραπεµπτικών

διαγνωστικών εξετάσεων, στο πλαίσιο της δράσης της
παρ. 1 του παρόντος, διενεργούνται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 13 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133), περί της άυλης λει-
τουργίας του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφη-
σης. Η συµµετοχή των δικαιούχων στη διενέργεια των ε-
ξετάσεων προσυµπτωµατικού ελέγχου ορίζεται µηδενι-
κή.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης καθορίζονται:
α) οι φορείς υλοποίησης της δράσης, οι ειδικότεροι ό-

ροι και τα διαδικαστικά στάδια υλοποίησης αυτής, η χρο-
νική της διάρκεια, καθώς και οι καλυπτόµενες εξετάσεις
και ιατρικές επισκέψεις,
β) οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία συµµετοχής των

δικαιούχων της παρ. 3 του παρόντος στη δράση, καθώς
και στην αναλογούσα δαπάνη,
γ) οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και οι ιατροί που µπο-

ρούν να συµµετέχουν στην υλοποίηση της συγκεκριµέ-
νης δράσης, οι ειδικότεροι όροι συµµετοχής τους σε αυ-
τήν, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται για τον
σκοπό αυτόν από τους φορείς υλοποίησης,
δ) οι τιµές αποζηµίωσης των ιατρικών επισκέψεων και

των διαγωνιστικών εξετάσεων, κατά παρέκκλιση της ι-
σχύουσας νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανόµενου του άρ-
θρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αναφορικά µε τον
µηχανισµό αυτόµατης επιστροφής (clawback) και το µη-
νιαίο κλιµακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate),
ε) οι όροι και η διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης άυ-

λων παραπεµπτικών και κωδικών ιατρικής εξέτασης,
στ) η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωµής

των σχετικών δαπανών, οι οποίες καλύπτονται από πό-
ρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ
2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών (Β΄ 4498), περί του συστήµατος διαχείρι-
σης και ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 86
Αποζηµίωση ειδικού σκοπού για την υλοποίηση 

του Εθνικού Προγράµµατος Πρόληψης
«ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

1. Στο ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό επιστηµονικό και
παραϊατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.), το οποίο εµπλέκεται άµεσα στην υλοποίηση
δράσεων του Εθνικού Προγράµµατος Πρόληψης «ΣΠΥ-
ΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» της παρ. 3 του άρθρου 4 του

ν. 4675/2020 (Α΄ 54), δύναται να καταβάλλεται αποζη-
µίωση ειδικού σκοπού, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύ-
πτεται αποκλειστικά από συγχρηµατοδοτούµενα επιχει-
ρησιακά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Η αποζηµίω-
ση ειδικού σκοπού του πρώτου εδαφίου συνυπολογίζε-
ται στις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές
του προσωπικού αυτού στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας περί του ανώτατου ορίου των αποδο-
χών του.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας καθορίζονται το ύ-
ψος της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 1, ο τρό-
πος κάλυψης της δαπάνης και κάθε ειδικότερο ζήτηµα
για τη διαδικασία, τον φορέα και τον τρόπο καταβολής
της σχετικής αποζηµίωσης.

Άρθρο 87
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων για την λειτουργία πάσης

φύσεως εκπαιδευτικών δοµών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και για την υποβολή
σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό

COVID-19 ως προϋπόθεση συµµετοχής 
στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου
της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί της λήψης µέτρων µετά από
την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών, παρα-
τείνεται από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023. 

2. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), πε-
ρί της υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεσης συµµετοχής
των µαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόµε-
νων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργεί-
ται διά ζώσης, παρατείνεται από τη λήξη της, έως την
31η.3.2023. 

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 88
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 κυ-
ρώθηκε 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 Πα-
ραρτήµατος 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 89
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 εταιρεί-
ας, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατα-
βάλλεται άπαξ εντός ενός (1) έτους από της δηµοσιεύ-
σεως 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 εται-
ρείας εγκρίνεται από τη Γενική της Συνέλευση, σύµφωνα
µε τον ν. 4972/2022 (Α΄ 181).

3. Κάθε τροποποίηση στο στρατηγικό και επιχειρησια-
κό σχέδιο της εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική της Συ-
νέλευση 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 εταιρεί-
ας 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 Α-
ντιπροέδρου, και του Διευθύνοντος Συµβούλου και η θη-
τεία του είναι πενταετής. Τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της εται-
ρείας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον ν. 4972/2022 (Α΄ 181). Εκτελεστικά µέλη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο
Εντεταλµένος Σύµβουλος, σύµφωνα και µε τα οριζόµε-
να 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 Και-
νοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων α-
ναλαµβάνει αυτοδικαίως καθήκοντα Πρόεδρου του Διοι-
κητικού Συµβουλίου και ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχα-
νίας καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ως προς τον Διευθύνο-
ντα 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 οποι-
ασδήποτε αποζηµίωσης έναντι του Δηµοσίου ή της εται-
ρείας. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρ-
θρων 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 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 Διοικητι-
κού Συµβουλίου (Δ.Σ.), και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρεί-
ας καθορίζονται οι αµοιβές και τυχόν λοιπές παροχές
των εκτελεστικών µελών του Δ.Σ. και οι αποζηµιώσεις
που καταβάλλονται στα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ, σύµφω-
να µε τον ν. 4972/2022 (Α΄ 181). Ο Διευθύνων Σύµβου-
λος και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος της εταιρείας λαµ-
βάνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα, που ορίζο-
νται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).»

Άρθρο 90
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών

σχεδίων των νόµων 3299/2004 και 3908/2011

Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υπαχθεί στους νόµους 3299/2004 (Α΄ 261) και
3908/2011 (Α΄ 8), παρατείνεται εκ νέου για εννέα (9) µή-
νες και για ένα (1) έτος, αντίστοιχα, τηρουµένων των
προϋποθέσεων των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 76 του ν.
4399/2016 (Α΄ 167).

Άρθρο 91
Μόνιµη άδεια διαµονής επενδυτή - 

Αντικατάσταση παρ. Β΄ άρθρου 20 ν. 4251/2014

Η παρ. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (A΄ 80) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Μόνιµη άδεια διαµονής επενδυτή
1. Με απόφαση του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης

Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαµονής για πέντε (5) έτη,
µε δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας,
που:
α) Έχει εισέλθει νοµίµως στη χώρα µε οποιαδήποτε

θεώρηση εισόδου ή διαµένει νοµίµως στη χώρα, ακόµη
και αν ο τίτλος διαµονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλ-
λαγή σκοπού.
β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νοµή, ακίνητη

περιουσία στην Ελλάδα. Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότη-
τας ακινήτου, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης µε την ο-
ριζόµενη στην υποπαρ. 2, δικαίωµα διαµονής παρέχεται,
µόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι
που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. Σε αντίθετη
περίπτωση, το δικαίωµα διαµονής παρέχεται µόνον εάν
το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον
ίσης µε την οριζόµενη στην υποπαρ. 2.

γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νοµή ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον ί-
σης µε την οριζόµενη στην υποπαρ. 2, µέσω νοµικού
προσώπου µε έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος µέλος
της Ε.Ε., του οποίου τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια
κατέχει εξ ολοκλήρου.

δ) Έχει συνάψει µακροχρόνια σύµβαση σύνθετου του-
ριστικού καταλύµατος, σύµφωνα µε την παρ.  2 του άρ-
θρου 8 του ν. 4002/2011 (Α΄180) ή σύµβαση χρονοµερι-
στικής µίσθωσης τουριστικού καταλύµατος, σύµφωνα µε
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τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α΄ 167), αξίας τουλάχι-
στον ίσης µε την οριζόµενη στην υποπαρ. 2.
ε) Είναι ενήλικος και απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα

και νοµή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόµος ή
συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειµε-
νικής αξίας τουλάχιστον ίσης µε την οριζόµενη στην υ-
ποπαρ. 2.

2. α) Για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρι-
κού και Νοτίου Τοµέα Αθηνών και τον Δήµο Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγµένης της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήµο
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορί-
νης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η ελάχιστη αξία της
ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς
και το συνολικό συµβατικό µίσθωµα των µισθώσεων ξε-
νοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών του
παρόντος, καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχε-
ρώς πριν από την υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγη-
ση της µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή. Στην περί-
πτωση της επένδυσης µέσω αγοράς ακίνητης περιου-
σίας στις περιοχές του πρώτου εδαφίου, αυτή πραγµα-
τοποιείται σε ένα µόνο ακίνητο. Στην περίπτωση επένδυ-
σης µέσω αγοράς σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριό-
τητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του ποσοστού συγκυ-
ριότητας καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ και η επένδυση πραγµατοποιείται σε ένα µόνο ακί-
νητο.   
β) Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ελάχιστη αξία

της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, κα-
θώς και το συνολικό συµβατικό µίσθωµα των µισθώσεων
ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών
του παρόντος, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιά-
δες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολο-
σχερώς πριν από την υποβολή του αιτήµατος για τη χο-
ρήγηση της µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή. Στην πε-
ρίπτωση της επένδυσης µέσω αγοράς ακίνητης περιου-
σίας στις περιοχές του πρώτου εδαφίου, αυτή πραγµα-
τοποιείται σε ένα ή περισσότερα ακίνητα.

3. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συµβατικό µί-
σθωµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή
τουριστικών κατοικιών του παρόντος, όπως προκύπτει α-
πό τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβασης και, σε
περίπτωση που τελούν υπό αίρεση της καταβολής πι-
στούµενου τιµήµατος, από τις αντίστοιχες νόµιµα µετα-
γεγραµµένες συµβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης
και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις συµβάσεις µίσθω-
σης, αντίστοιχα, που καθορίζονται σύµφωνα µε την υπο-
παρ. 2, πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την
υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγηση της µόνιµης ά-
δειας διαµονής επενδυτή.

4. Πολίτες τρίτων χωρών - κάτοχοι άδειας µόνιµης δια-
µονής επενδυτή δύνανται να ανανεώνουν την άδεια δια-
µονής τους, για ισόχρονη διάρκεια κάθε φορά, εφόσον η
ακίνητη περιουσία παραµένει στην κυριότητα και νοµή
τους ή παραµένουν σε ισχύ οι συµβάσεις της υποπαρ. 1
και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. Δια-
στήµατα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακω-
λυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαµονής. 

5. Το συµφωνηθέν τίµηµα ή µίσθωµα καταβάλλεται
στο σύνολό του µε τους εξής τρόπους: α) µε δίγραµµη
τραπεζική επιταγή σε λογαριασµό πληρωµών του δικαι-
ούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί

στην Ελλάδα, β) µε µεταφορά πίστωσης, κατά την περ.
24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84) και γ) µέσω
POS εγκατεστηµένου από πάροχο υπηρεσιών πληρω-
µών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, µε χρέωση τρα-
πεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή,
σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται
σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, κατά την περ. 11 του
άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελ-
λάδα. Η ως άνω πληρωµή δύναται να πραγµατοποιηθεί
και από σύζυγο ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι β΄ βαθµού του αγοραστή. Όλες οι ανωτέρω διατά-
ξεις καταλαµβάνουν και τις καταβολές που έχουν λάβει
χώρα µε τους ως άνω τρόπους πληρωµής από 1.1.2017
µέχρι σήµερα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας
της πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των στοι-
χείων ταυτοποίησης του πωλητή, του αγοραστή και τυ-
χόν τρίτου πληρωτή, του αριθµού λογαριασµών πληρω-
µών του πληρωτή, της διεύθυνσής του, του επίσηµου α-
ριθµού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού
αριθµού του πληρωτή ή της ηµεροµηνίας και του τόπου
γέννησής του, του τρόπου πληρωµής και των σχετικών
λογαριασµών πληρωµών χρέωσης του πληρωτή και πί-
στωσης του δικαιούχου, καθώς και της υπεύθυνης δήλω-
σης του αγοραστή για τη συζυγική σχέση ή τη συγγένεια
µε τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλ-
λονται υπευθύνως από τους συµβαλλόµενους ενώπιον
του συντάσσοντος το συµβόλαιο συµβολαιογράφου και
να αναγράφονται σε αυτό.

6. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την κατάθεση της αί-
τησης για τη χορήγηση της µόνιµης άδειας διαµονής ε-
πενδυτή, υποβάλλει βεβαίωση του συµβολαιογράφου
που συνέταξε τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβα-
σης ή τις συµβάσεις µίσθωσης της υποπαρ. 2 της παρ. Β΄
µε την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συµβαλλοµέ-
νων µερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβο-
λής του συµφωνηθέντος τιµήµατος ή µισθώµατος και ό-
λα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωµής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, η ύπαρξη τυ-
χόν διαλυτικής αίρεσης, καθώς και εάν το συγκεκριµένο
ακίνητο έχει χρησιµοποιηθεί από τον πωλητή για την έκ-
δοση µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή. 

7. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων
παρέχεται δυνατότητα εκµίσθωσης αυτών.

8. Ο πολίτης τρίτης χώρας της παρ. 7 µπορεί να συνο-
δεύεται και από τα µέλη της οικογένειάς του στα οποία
χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια δια-
µονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του
συντηρούντος. Ως µέλη της οικογένειας νοούνται:

(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων µε
τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης στην Ελλάδα,

(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων
κάτω των είκοσι ενός (21) ετών,

(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου
των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιµέλεια έχει νο-
µίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος
σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συ-
ζύγων ή συντρόφων κάτω των είκοσι ενός (21) ετών σε
αυτόν/αυτήν,

(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.
Στα τέκνα των περ. (β) και (γ) που συµπληρώνουν το

εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους, χορηγείται
αυτοτελής άδεια διαµονής για τρία (3) έτη, κατ’ αναλογι-
κή εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 76, µε µόνη υποχρέ-
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ωση την προσκόµιση της προηγούµενης άδειας διαµο-
νής για οικογενειακή επανένωση.

9. Η µεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη
διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής, σε έτερο πολίτη
τρίτης χώρας παρέχει δικαίωµα χορήγησης άδειας δια-
µονής στον νέο αγοραστή µε ταυτόχρονη ανάκληση της
άδειας διαµονής του πωλητή.

10. Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται µε το παρόν
άρθρο δεν καθιερώνουν δικαίωµα πρόσβασης σε οποια-
δήποτε µορφή εργασίας.

11. Η έκδοση της άδειας διαµονής χορηγείται εντός
δύο (2) µηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων
του φακέλου στην εκδούσα αρχή.

12. Σε περίπτωση σύναψης συµβολαίου πώλησης ακι-
νήτου µε οποιοδήποτε τίµηµα, ο πωλητής, πολίτης τρί-
της χώρας, οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση της κατά
τόπον αρµόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευ-
σης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σχετικά µε το αν το
συγκεκριµένο ακίνητο έχει χρησιµοποιηθεί για την έκδο-
ση µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή. Τα ανωτέρω ε-
φαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση πώλησης α-
κινήτου από νοµικό πρόσωπο, τις µετοχές ή τα εταιρικά
µερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης
χώρας, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της υποπαρ. 1. 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζο-
νται ο τύπος και το περιεχόµενο της βεβαίωσης της παρ.
6, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της ως άνω
ακίνητης περιουσίας, καθώς και να καταρτίζονται κατά-
λογοι περιοχών της επικράτειας, µε τουλάχιστον πεντα-
ετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει διαφορο-
ποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης της υποπαρ. 2,
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στό-
χευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση, κα-
θώς και οι εµπορικές ή αντικειµενικές αξίες των ευρισκό-
µενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθµίζεται
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ως άνω
διατάξεων.»

Άρθρο 92
Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαµονής 
της παρ. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014

Πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να ολοκληρώσουν
την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις
περιοχές της περ. α΄ της υποπαρ. 2 της παρ. Β΄ του άρ-
θρου 20 του ν. 4251/2014 (Α΄80), έως την 31η Δεκεµβρί-
ου 2023, µε ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πε-
νήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση
πληρωµής προκαταβολής ύψους δέκα τοις εκατό (10%)
επί του τιµήµατος αγοράς ή µίσθωσης ξενοδοχειακών
καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος µέ-
χρι την 30ή Απριλίου 2023, είτε όπως προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 5 της παρ. Β΄ του άρθρου 20
του ν. 4251/2014, είτε µε υπογραφή συµβολαιογραφικού
προσυµφώνου, είτε µε υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητι-
κού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστω-

σης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή
του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασµό του πωλη-
τή µέχρι την 30ή Απριλίου 2023.
Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου για την ο-

ποία δόθηκε προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) επί του
τιµήµατος αγοράς µέχρι την 30ή Απριλίου 2023, ο πολί-
της τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυ-
σή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, µε ελάχιστη αξία επέν-
δυσης διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και
πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2023.

Άρθρο 93
Χρήση πληρεξουσίων για την υποβολή αίτησης άδειας

διαµονής επενδυτή - Τροποποίηση παρ. 10
και 11 άρθρου 8 ν. 4251/2014

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 και στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), προ-
στίθεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα υποβολής αί-
τησης ενώπιον αρµόδιας αλλοδαπής αρχής ή συµβολαι-
ογράφου και οι παρ. 10 και 11 διαµορφώνονται ως εξής:

«10. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, πολίτης τρίτης χώ-
ρας, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή
στις ρυθµίσεις της παρ. Α΄ ή της παρ. Γ΄ του άρθρου 16
ή της παρ. Β΄ του άρθρου 20, δύναται να υποβάλει αίτη-
ση για χορήγηση άδειας διαµονής δυνάµει των ανωτέρω
διατάξεων, πριν την είσοδό του στην Ελληνική Επικρά-
τεια. Η αίτηση υποβάλλεται µέσω πληρεξουσίου, σύµ-
φωνα µε την παρ. 2, δυνάµει σχετικού πληρεξουσίου εγ-
γράφου, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής
προξενικής αρχής ή ενώπιον αρµόδιας αλλοδαπής αρ-
χής ή συµβολαιογράφου εδρεύοντος στο εξωτερικό και
φέρει την επισηµείωση της Χάγης (Σφραγίδα της Συµβά-
σεως της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE)
ή την αντίστοιχη θεώρηση της αρµόδιας ελληνικής προ-
ξενικής αρχής κατά περίπτωση. Εφόσον τα δικαιολογητι-
κά που κατατίθενται είναι πλήρη, χορηγείται βεβαίωση
κατάθεσης αίτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
5. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και στην περίπτωση που
εκκρεµεί η προσκόµιση του απαιτούµενου δικαιολογητι-
κού της περ. ε΄ του άρθρου 6. Ο αιτών πολίτης τρίτης
χώρας οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσµίας δώδεκα
(12) µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, να
εισέλθει στην ελληνική επικράτεια και να υποβάλει στην
αρµόδια υπηρεσία τα απαιτούµενα βιοµετρικά στοιχεία
και το ανωτέρω τυχόν ελλείπον δικαιολογητικό της παρ.
ε΄ του άρθρου 6. Τα ανωτέρω καταλαµβάνουν και την υ-
ποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής, στα µέ-
λη της οικογενείας του αιτούντος.

11. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος ευρίσκεται εκτός
της Ελληνικής Επικράτειας, µπορεί να υποβάλει στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, πριν την είσοδό του στη χώρα, µέσω νοµίµου α-
ντιπροσώπου, δυνάµει σχετικού πληρεξουσίου, το οποίο
έχει συνταχθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής ή
ενώπιον αρµόδιας αλλοδαπής αρχής ή συµβολαιογρά-
φου εδρεύοντος στο εξωτερικό και φέρει την επισηµείω-
ση της Χάγης (Σφραγίδα της Συµβάσεως της Χάγης της
5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) ή την αντίστοιχη θεώ-
ρηση της αρµόδιας ελληνικής προξενικής αρχής κατά
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περίπτωση, αίτηση για χαρακτηρισµό επένδυσης της
παρ. Α΄ ή πιστοποίηση πραγµατοποίησης και διακράτη-
σης επένδυσης της παρ. Γ΄ του άρθρου 16, που συνο-
δεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην από-
φαση κατά περίπτωση του πρώτου και του δεύτερου ε-
δαφίου της παρ. 12 του άρθρου 136. Η αίτηση διαβιβάζε-
ται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, προκειµένου να εισηγηθεί, για τον χα-
ρακτηρισµό της επένδυσης και τη σκοπιµότητα χορήγη-
σης άδειας διαµονής όπως προβλέπεται στην περ. 2 της
παρ. Α΄ του άρθρου 16 ή την πραγµατοποίηση και τη δια-
κράτηση της επένδυσης, όπως προβλέπεται στην περ. 4
της παρ. Γ΄ του άρθρου 16.»

Άρθρο 94
Παρατάσεις προθεσµιών Υπουργείου

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 85 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την εκπόνη-
ση µελέτης ταξινόµησης των δεδοµένων (data
classification) από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ανώνυµη εται-
ρεία του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και την ανώνυµη εταιρεία µη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη
Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), παρατείνεται έως την
31η.12.2023.

2. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 87 του ν. 4727/2020, ως προς την εγκατάσταση
των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρµογών και των κεντρι-
κών πληροφοριακών συστηµάτων φορέων του δηµόσιου
τοµέα στο Κυβερνητικό Νέφος Δηµόσιου Τοµέα (G-
Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., παρατείνεται έως την
1η.1.2024.

3. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 87 του ν. 4727/2020, ως προς την εγκατάσταση
των ηλεκτρονικών εφαρµογών και των κεντρικών πληρο-
φοριακών συστηµάτων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, των εποπτευόµενων φορέων του, καθώς
και των εφαρµογών και υπηρεσιών που προσφέρονται α-
πό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων στην εκ-
παιδευτική και ερευνητική κοινότητα στο Κυβερνητικό
Νέφος Τοµέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud), πα-
ρατείνεται έως την 1η.1.2024.

4. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 87 του ν. 4727/2020, ως προς την εγκατάσταση
των ηλεκτρονικών εφαρµογών και των κεντρικών πληρο-
φοριακών συστηµάτων του Υπουργείου Υγείας, των Νο-
σοκοµείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε ε-
πεξεργασία ιατρικών δεδοµένων, καθώς και σε συναλλα-
γές ιατρικής φύσεως πολιτών στο Κυβερνητικό Νέφος
Τοµέα Υγείας (H-Cloud) παρατείνεται έως την 1η.1.2024.

5. Η ισχύς της παρ. 22 του άρθρου 59 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134), ως προς τη δυνατότητα χρήσης από το Εθνικό
Κέντρο Τεκµηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου
(Ε.Κ.Τ.) των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύµατος
Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), παρατείνεται έως την 31η.12.2023.

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 114 του
ν. 4961/2022 (Α΄146) αντικαθίσταται µε δύο νέα εδάφια
και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Τα Υπουργεία και οι Ανεξάρτητες Αρχές καταχωρί-
ζουν πλήρως στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικα-
σιών «Μίτος» του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)
τις διοικητικές διαδικασίες για τις οποίες αποτελούν αρ-
χές θεσµοθέτησης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του ως άνω
άρθρου, έως την 30ή.6.2023. Οι λοιποί φορείς που απο-
τελούν αρχές θεσµοθέτησης, σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 90 του ν. 4727/2020, καταχωρίζουν διοικητι-
κές διαδικασίες πλήρως στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών
Διαδικασιών «Μίτος» έως την 30ή.9.2023. Η παράλειψη
καταχώρισης νέας διαδικασίας από τις αρχές θεσµοθέ-
τησης της παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4747/2020, µετά
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, και σε κάθε περίπτω-
ση η παράλειψη καταχώρισης όλων των διαδικασιών που
οφείλουν να καταχωρισθούν είτε ως νέες είτε ως επικαι-
ροποίηση όσων έχουν ήδη καταχωρισθεί από την ηµερο-
µηνία εφαρµογής της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου
90 του ν. 4727/2020, αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωµα
της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 για το αρµό-
διο όργανο ή τον υπάλληλο, εφόσον δεν έχουν τηρηθεί
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο αυτή. Η αρχική κατα-
χώριση διαδικασίας, που έχει ήδη θεσµοθετηθεί πριν από
τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εφόσον πραγµατοποιηθεί
έως την 31η.12.2022, δεν αποτελεί το πειθαρχικό παρά-
πτωµα της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4727/2020. Από
το χρονικό αυτό σηµείο και έπειτα, η παράλειψη της α-
νωτέρω καταχώρισης επιφέρει τις συνέπειες του ανωτέ-
ρω πειθαρχικού παραπτώµατος.»

Άρθρο 95
Μεταβατική ρύθµιση για δικαιοπραξίες εµπράγµατων

ή ενοχικών δικαιωµάτων της παρ. 1 
του άρθρου 29 του ν. 1892/1990

Άδειες των Περιφερειαρχών που έχουν εκδοθεί νόµι-
µα, µέχρι και την 14η.12.2022, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1892/1990
(Α΄ 101), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε
το άρθρο 112 του ν. 5003/2022 (Α΄230), για την απόκτη-
ση µε δικαιοπραξία εν ζωή οποιωνδήποτε εµπράγµατων
ή ενοχικών δικαιωµάτων, για τη διάνοιξη δρόµων ή την ε-
κτέλεση οποιωνδήποτε µεταλλευτικών ή λατοµικών ερ-
γασιών σε ακίνητα των περιοχών που καλύπτουν τους ο-
ρεινούς όγκους Καµβουνίων, Πιερίων, Ολύµπου, Βερµί-
ου, Δυσσόρου, Βερτίσκου, Κερδυλλίων, Μενικίου, Παγ-
γαίου και Ορέων Λεκάνης, καθώς και σε περιοχές της
Κρήτης του άρθρου 32 του ν. 1892/1990, θεωρούνται έ-
γκυρες και ισχυρές. Δικαιοπραξίες που έχουν καταρτι-
στεί ή θα καταρτιστούν σύµφωνα µε τις ανωτέρω άδειες
είναι έγκυρες και παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειές
τους. 

Άρθρο 96
Καθορισµός ανώτατου ορίου αναπροσαρµογής
µισθώµατος για εµπορικές και επαγγελµατικές

µισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023

1. Για τις εµπορικές µισθώσεις ακινήτων που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), ε-
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πιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η
Δεκεµβρίου 2023, αναπροσαρµογή του µισθώµατος που
ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώ-
τατο όριο, επί του µισθώµατος του έτους 2022.

2. Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται στις µισθώσεις µε εκµι-
σθωτή:
α) Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιου-

σίας, της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999
(Α΄ 295), ή
β) εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των ονοµαστι-

κών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων ή δικαιωµάτων ψήφου
ανήκει σε Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων,
τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισµών
Εναλλακτικών Επενδύσεων, του ν. 4209/2013 (Α΄ 235)
και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε µη
συνεργάσιµο στον φορολογικό τοµέα κράτος, του άρ-
θρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδή-
µατος, Α΄ 167), και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται α-
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου λόγω
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότη-
τες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 16Α του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και στον Κανο-
νισµό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου
2016, για τη συµπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε
την επισήµανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου
που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (L
254),
γ) επιχείρηση εκµετάλλευσης εµπορικού κέντρου, του

άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1093809/8296/1161/
B0014/15.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονο-
µίας και Οικονοµικών (Β΄ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχι-
στο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
τ.µ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα ή,
δ) εταιρείες στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµ-

µετέχει το Δηµόσιο κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%), καθώς και οι θυγατρικές των εταιρειών αυτών.»

Άρθρο 97
Ρυθµίσεις για την εξυγίανση 
των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Στο πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 170 του
ν. 4738/2020 (Α΄ 207) η υπό εξυγίανση εταιρεία µε την ε-
πωνυµία Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ε-
λευσίνας Α.Ε., απαλλάσσεται από την υποχρέωση προ-
σκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
έναντι οποιασδήποτε αρχής και φορέα, έως την 31η Δε-
κεµβρίου 2023. 

Άρθρο 98
Κανονισµοί Λειτουργίας Οργανωµένων Υποδοχέων

Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων -
Τροποποίηση παρ. 10 και 11 άρθρου 47 ν. 4982/2022

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 47 του
ν. 4982/2022 (Α΄195), περί του πλαισίου που διέπει τους
υφιστάµενους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητι-
κών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, προστίθεται
και το άρθρο 23 του ίδιου νόµου, περί Κανονισµών Λει-
τουργίας, το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 47

τροποποιείται ως προς το αναφερόµενο χρονικό διάστη-
µα, και οι παρ. 10 και 11 διαµορφώνονται ως εξής:

«10. Μέχρι την υπαγωγή της παρ. 9, οι υφιστάµενες
Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) του ν. 4458/1965, οι Βιο-
µηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) του
ν. 2545/1997, και τα επιχειρηµατικά πάρκα του
ν. 3982/2011, εξακολουθούν να διέπονται από τους νό-
µους αυτούς, τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και από τα άρθρα 5, 6,
9, 11, 17, 23, 25, 28, 29, 30, 36 έως 44 του παρόντος. Ό-
που στις προαναφερόµενες διατάξεις αναφέρεται η
Ε.Α.Δ.Ε.Π. νοείται κατά περίπτωση: α) για τις ΒΙ.ΠΕ. που
διέπονται από τον ν. 4458/1965, ο φορέας οργάνωσης
και εκµετάλλευσης, β) για τις ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997, ο
φορέας ίδρυσης ή ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης,
αν έχουν µεταβιβαστεί η διοίκηση και η διαχείριση, γ) για
τα Ε.Π. του ν. 3982/2011, η Ε.ΑΝ.Ε.Π. ή η Εταιρεία Δια-
χείρισης Επιχειρηµατικού Πάρκου (Ε.Δ.Ε.Π.) αν έχουν
µεταβιβαστεί η διοίκηση και η διαχείριση.

11. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι Κανονισµοί
Λειτουργίας που είχαν εγκριθεί µε κανονιστικές αποφά-
σεις των νόµων 4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011 α-
ποβάλλουν τον χαρακτήρα της κανονιστικής απόφασης
και εφεξής ισχύουν και δύναται να τροποποιούνται ως
Κανονισµοί Λειτουργίας του άρθρου 23. Η τήρηση και ε-
φαρµογή των ως άνω Κανονισµών είναι υποχρεωτική α-
πό τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις και από τους ειδι-
κούς ή καθολικούς διαδόχους αυτών.»

Άρθρο 99
Παράταση ισχύος της περιστολής φαινοµένων

αθέµιτης κερδοφορίας και διεύρυνση 
της σχετικής εξουσιοδότησης - 

Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4818/2021

Στο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), περί περιστο-
λής των φαινοµένων αθέµιτης κερδοφορίας, η προθε-
σµία της παρ. 1, παρατείνεται, η εξουσιοδότηση της παρ.
6 συµπληρώνεται, και το άρθρο 58 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 58
Περιστολή φαινοµένων αθέµιτης κερδοφορίας

1. Για το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος και έως την 30ή Ιουνίου 2023, απαγορεύεται η α-
ποκόµιση µικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήπο-
τε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας
που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη δια-
βίωση, τη µετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή,
καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και
τροφίµων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπα-
σµάτων, ζωοτροφών, ωµών δηµητριακών παντός είδους,
αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώ-
ριο µικτού κέρδους ανά µονάδα υπερβαίνει το αντίστοι-
χο περιθώριο µικτού κέρδους ανά µονάδα προ της
1ης.9.2021.

1Α. Για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη έως
την ολοκλήρωση του προγράµµατος «Αλλάζω
Συσκευή», που προκηρύχθηκε µε την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόφαση του Υ-
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πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3099), απα-
γορεύεται η αποκόµιση µικτού κέρδους από την πώληση
οποιουδήποτε προϊόντος που:
α) πωλείται από προµηθευτή που έχει συµπεριληφθεί

στο Μητρώο Εγκεκριµένων Προµηθευτών ή από έµπορο
λιανικής, που συµµετέχει στο πρόγραµµα «Αλλάζω Συ-
σκευή», ή
β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριµένου Ε-

ξοπλισµού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο µι-
κτού κέρδους ανά µονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο πε-
ριθώριο µικτού κέρδους ανά µονάδα προ της
31ης.12.2021.

1Β. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και για τα στερεά καύσιµα
κάθε είδους που χρησιµοποιούνται για τη θέρµανση χώ-
ρων. Για τα ως άνω αγαθά απαγορεύεται η αποκόµιση µι-
κτού κέρδους από την πώλησή τους, όταν το περιθώριο
µικτού κέρδους ανά µονάδα όγκου ή βάρους, ανάλογα
µε τον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το αντίστοιχο περι-
θώριο µικτού κέρδους ανά µονάδα όγκου ή βάρους προ
της 1ης.11.2021.

2. Αρµόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη
διαπίστωση παράβασης των παρ. 1, 1Α και 1Β, ορίζονται:
α) η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων,
β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς

(ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και
γ) οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.
3. Οι αρχές της παρ. 2 µπορούν να: 
α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδοµέ-

νο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει
τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούµενης παράβασης,
β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συµπεριλαµβάνει την

πρόσβαση σε κάθε χώρο ή µέσο µεταφοράς που χρησι-
µοποιεί ο προµηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή
να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλ-
λες δηµόσιες αρχές, προκειµένου να λαµβάνονται, να ε-
ξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδοµένα ή έγ-
γραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
ανεξαρτήτως του µέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδο-

µένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγω-
γή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθµό που απαι-
τείται για την οµαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά

στα πραγµατικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή µέ-
λος του προσωπικού του προµηθευτή που ελέγχεται, ο
οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και
εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγµατικά περιστατικά, τα
δεδοµένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικεί-
µενο του ελέγχου.

4. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αρχής Ε-
λέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήπο-
τε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1, 1Α και 1Β, α-
νάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή
διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:
α) σύσταση µε σκοπό την παύση της παράνοµης πρα-

κτικής και τη συµµόρφωση εντός οριζόµενης µε την από-
φαση αποκλειστικής προθεσµίας, καθώς και την παρά-
λειψή της στο µέλλον,
β) πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκα-

τοµµύριο (1.000.000) ευρώ.
5. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αρχής Ε-

λέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχό-
µενου προσώπου πρόστιµο έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν
προσκοµίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρµόδιες
αρχές ή παρεµποδίσει µε οποιονδήποτε τρόπο την άσκη-
ση των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της παρ. 3.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων µπορεί να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των αγα-
θών της παρ. 1 και να καθορίζονται η διαδικασία του ε-
λέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5,
η κλιµάκωση των προστίµων και κάθε άλλο ζήτηµα που
αφορά στην εφαρµογή του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων δίδεται η δυνατότητα καθορισµού ανώτατης τιµής
πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπη-
ρεσίες των παρ. 1 και 1Β.»

Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις

του «Αναρρωτηρίου Πεντέλης»

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του «Αναρρωτηρίου Πε-
ντέλης», το οποίο αποτελεί παράρτηµα της αποκεντρω-
µένης υπηρεσίας «Παράρτηµα Προστασίας Παιδιού Αττι-
κής-Η ΜΗΤΕΡΑ» του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», σύµφωνα µε τον
ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και τον ν. 4093/2013 (Α΄ 16), οι ο-
ποίες έχουν ανεγερθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος, σε ακίνητα δασικού χαρα-
κτήρα του Ελληνικού Δηµοσίου και χρησιµοποιούνται
για τους σκοπούς της λειτουργίας του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ.,
όπως αποτυπώνονται στην από Αυγούστου 2022 τοπο-
γραφική αποτύπωση µε τίτλο «Αποτύπωση Έκτασης Λει-
τουργίας Εγκαταστάσεων του Αναρρωτηρίου Πεντέλης»
σε κλίµακα 1:500 της εταιρείας µε την επωνυµία Δ. Σπί-
νος - Γ. Σταυρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. και δ.τ. «Systems
Dynamics» δια της µηχανικού Ευαγγελίας Σιαβάλα και
σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο
υπό τα στοιχεία 1-2- 3.....-145-146-147-148-1, από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος και για διάστηµα δέκα (10)
ετών, τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσε-
ων και δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και διατή-
ρησης. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώτου εδαφί-
ου επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα
διάταξη, οι αναγκαίες επισκευές για λόγους χρήσης και
υγιεινής, όπως εργασίες επισκευής, αποκατάστασης,
αλλαγής φέροντος οργανισµού ή πλήρους αντικατάστα-
σης αυτού, διαρρύθµισης, ανακαίνισης, η οποία δεν φθά-
νει µέχρι βαθµού ολοσχερούς κατεδάφισης και ανοικο-
δόµησής του, αντικατάστασης στέγης, οι οποίες δύναται
να πραγµατοποιούνται µετά από έγκριση εργασιών, που
χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης, εφόσον
οι εργασίες, για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση, δεν ε-
παυξάνουν το κτίσµα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων:
α) κατασκευής ανελκυστήρα ατόµων µε αναπηρία (Α-
µεΑ) της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
και β) κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύµφωνα µε
τους ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης που ι-
σχύουν στην περιοχή του ακινήτου. Η έγκριση εργασιών
γνωστοποιείται αµελλητί στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
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Άρθρο 101
Παράταση προθεσµιών - Τροποποίηση του άρθρου

εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου και της παρ. 9

του άρθρου 52 ν. 4280/2014

1. Η προθεσµία του άρθρου εικοστού τρίτου της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 84),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), περί διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηµατοδό-
τηση των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, παρατείνεται,
και το άρθρο εικοστό τρίτο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εικοστό τρίτο
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηµατοδότηση

των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών

Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 27 του
ν. 4611/2019 (Α΄ 73), επιτρέπεται µέχρι τις 31 Δεκεµβρί-
ου 2023 η σύναψη και ανανέωση συµβάσεων δανείων,
πιστώσεων και χρηµατοδοτήσεων από τράπεζες και λοι-
πά πιστωτικά ιδρύµατα µε αντισυµβαλλόµενους κατά κύ-
ριο επάγγελµα αγρότες για ποσό µέχρι είκοσι πέντε χι-
λιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταµίευση των σχε-
τικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού α-
σφαλιστικής ενηµερότητας από τον χρηµατοδοτούµε-
νο.»

2. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του
άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), ως προς τη λει-
τουργία των εκεί απαριθµούµενων έργων και εγκαταστά-
σεων, παρατείνεται και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Έργα που εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης, άρδευ-
σης και αποχέτευσης, όπως δεξαµενές, γεωτρήσεις, υ-
δροµαστεύσεις, δίκτυα αγωγών προσαγωγής, κέντρων
επεξεργασίας λυµάτων, αγωγών ύδρευσης αποχέτευ-
σης, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευ-
άστηκαν από Ο.Τ.Α. µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας για κάλυψη των αναγκών τους,
χωρίς την προβλεποµένη από τις εν λόγω διατάξεις ά-
δεια, συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την 31η Δεκεµ-
βρίου 2023, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έ-
γκριση της παρ. 2 του άρθρου 53 και της παρ. 1 του άρ-
θρου 57 του ν. 998/1979, όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν
µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 36 του παρό-
ντος νόµου, ή την πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του
παρόντος νόµου και τις προβλεπόµενες από τη σχετική
περί των υδάτων, λυµάτων και των αθλητικών εγκατα-
στάσεων νοµοθεσία εγκρίσεις, αν από τη φύση των έρ-
γων επιβάλλεται η εφαρµογή της παραπάνω νοµοθε-
σίας. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για
την προστασία των παραπάνω εκτάσεων ανακαλού-
νται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΟΣ 

Άρθρο 102
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 Ρυ-
µοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής, προστίθεται η γνωµοδό-
τηση του αρµοδίου Συµβουλίου, καταργείται το τέταρτο
εδάφιο, προστίθεται νέο έκτο εδάφιο, και η περ. β) δια-
µορφώνεται ως εξής:

«β) Τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής, πριν από την έ-
γκρισή τους, εκτίθενται µε το σχετικό κτηµατογραφικό
διάγραµµα και τη γνωµοδότηση του αρµοδίου Συµβουλί-
ου στον οικείο Δήµο επί είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα αναρτώνται στην ιστοσε-
λίδα του δήµου και της οικείας αποκεντρωµένης διοίκη-
σης. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό µε σχετι-
κή δηµοσίευση σε δύο (2) εφηµερίδες, τοπικής ή εθνικής
κυκλοφορίας, και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δή-
µου. Το κοινό έχει δικαίωµα πρόσβασης για ενηµέρωση,
µεταφόρτωση των δεδοµένων και υποβολή δηλώσεων ι-
διοκτησίας και ενστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχο-
νται χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής ά-
δειας. Τα συµπληρωµατικά συνοδευτικά έγγραφα, το
τεύχος συντεταγµένων κορυφών και εµβαδών, ο κτηµα-
τολογικός πίνακας, ο πίνακας της Πράξης Εφαρµογής
και ο πίνακας επικειµένων εκτίθενται στο οικείο δηµοτι-
κό κατάστηµα, εκτός αν ο τελευταίος πίνακας κυρωθεί
µεταγενέστερα, οπότε εκτίθεται χωριστά.
Κατ’ εξαίρεση, η προθεσµία του πρώτου εδαφίου µπο-

ρεί να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, ύ-
στερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρε-
σίας του δήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, µέσα στην
προθεσµία αυτή, να λάβουν γνώση των παραπάνω στοι-
χείων και να υποβάλλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του οικείου δήµου ενστάσεις, τις οποίες ο
δήµος οφείλει να εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσι-
µων ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Εφό-
σον, µετά από την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει α-
νάγκη τροποποίησης των Ρυµοτοµικών Σχεδίων, αυτά α-
ναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες προς
ενηµέρωση του κοινού. Μετά από την άπρακτη πάροδο
των ως άνω προθεσµιών, τα Ρυµοτοµικά Σχέδια προω-
θούνται προς έγκριση.»

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του
ν. 4447/2016, περί εγκρίσεως Ρυµοτοµικών Σχεδίων Ε-
φαρµογής, προστίθεται η γνωµοδότηση του αρµοδίου
Συµβουλίου, προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέ-
µπτο, και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Η έγκριση Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής σε πε-
ριοχές που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέ-
δια µπορεί να γίνει και µε απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµά-
των και Αµφισβητήσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα Ρυµο-
τοµικά Σχέδια Εφαρµογής, πριν από την έγκρισή τους, ε-
κτίθενται 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 διά-
στηµα. Το κοινό έχει δικαίωµα πρόσβασης για ενηµέρω-
ση, µεταφόρτωση των δεδοµένων, υποβολή δηλώσεων ι-
διοκτησίας και ενστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχο-
νται χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής ά-
δειας. Τα συµπληρωµατικά συνοδευτικά έγγραφα, το
τεύχος συντεταγµένων κορυφών και εµβαδών, ο κτηµα-
τολογικός πίνακας, ο πίνακας της Πράξης Εφαρµογής
και ο πίνακας επικειµένων εκτίθενται στο οικείο δηµοτι-
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κό κατάστηµα, εκτός αν ο τελευταίος πίνακας κυρωθεί
µεταγενέστερα, οπότε εκτίθεται χωριστά. Η συλλογή
δηλώσεων ιδιοκτησίας διενεργείται στο οικείο ή στα οι-
κεία δηµοτικά καταστήµατα µε επιµέλεια των οικείων
Ο.Τ.Α., οι οποίοι εν συνεχεία διαβιβάζουν το σύνολο αυ-
τών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το
γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό µε σχετική δηµοσί-
ευση σε δύο (2) εφηµερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοφο-
ρίας 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’ εξαί-
ρεση 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 εν-
διαφερόµενοι µπορούν µέσα στην προθεσµία αυτή να
λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβά-
λουν, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, ενστάσεις στο Υπουρ-
γείο 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 τροποποίη-
σης των Ρυµοτοµικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέ-
ου για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες προς ενηµέρωση του
κοινού. Μετά από την άπρακτη πάροδο των ως άνω προ-
θεσµιών, τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής προωθού-
νται προς έγκριση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις
κείµενες διατάξεις.»

Άρθρο 103
Αρµοδιότητα θεώρησης και έγκρισης µελετών στο

πλαίσιο των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων

1. Οι κάτωθι µελέτες που απαιτούνται κατά τη σύνταξη
πολεοδοµικών µελετών, που αφορούν Ειδικά Πολεοδο-
µικά Σχέδια, η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των ο-
ποίων έχει γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου
8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), θεωρούνται ως εξής:
α) Μελέτες λιµενικών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβα-

νοµένων υδραυλικών και ακτοµηχανικών, κατατίθενται
στη Διεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, από την οποία και θεωρού-
νται.
β) Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας κατατίθενται

στη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία και
θεωρούνται.
γ) Συγκοινωνιακές µελέτες κατατίθενται στη Διεύθυν-

ση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, από την ο-
ποία και θεωρούνται.
δ) Μελέτες έργων διευθέτησης ρεµάτων και αντιπληµ-

µυρικής προστασίας κατατίθενται στη Διεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων της οικείας Περιφέρειας, από την οποία και
θεωρούνται.
ε) Γεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες αντιµετώπισης

κατολισθητικών φαινοµένων κατατίθενται στη Διεύθυν-
ση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, από την ο-
ποία και θεωρούνται.

στ) Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες
που εκπονούνται ως υποστηρικτικές µελέτες στο πλαί-
σιο µελετών έργων διευθέτησης ρεµάτων και αντιπληµ-
µυρικής προστασίας κατατίθενται στη Διεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων της οικείας Περιφέρειας, από την οποία και
θεωρούνται.

2. Οι εγκρίσεις των µελετών της παρ. 1 γίνονται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 41 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150).

Άρθρο  104
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 αναθέσε-
ων 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 αρ-
µοδιοτήτων τους, και αρµοδιότητες για τη διαχείριση θε-
µάτων προϋπολογισµού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλ-
µατοποίησης και πληρωµής δαπανών, η άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων 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 Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κατόπιν έκδοσης επιτροπικού εντάλµατος, καθώς και η
διαχείριση θεµάτων προµηθειών. Για το ως άνω επιτροπι-
κό ένταλµα οι Προϊστάµενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρ-
µογής Δασικής Πολιτικής ορίζονται δευτερεύοντες δια-
τάκτες για κάθε είδους δαπάνη, κατά παρέκκλιση της
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Οι Επι-
θεωρήσεις Εφαρµογής Δασικής Πολιτικής λογίζονται ως
χωριστές επιχειρησιακές µονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυ-
νες για τις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων τους,
κατά το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και οι Προϊ-
στάµενοι αυτών ορίζονται ως αποφαινόµενα όργανα στο
πλαίσιο διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης. Οι Προϊ-
στάµενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρµογής Δασικής Πολι-
τικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ειδικών δασοτε-
χνικών έργων και της εν γένει άσκησης των αρµοδιοτή-
των των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, δύνανται
να αναθέτουν την εκτέλεση των διαγωνιστικών διαδικα-
σιών και τη σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, µε συγκεκριµένη ε-
ντολή τους ως προς το φυσικό αντικείµενο και τον προϋ-
πολογισµό αυτών, στις Διευθύνσεις Αναδασώσεων, στις
Διευθύνσεις Δασών και στα Δασαρχεία της χωρικής
τους αρµοδιότητας, ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότη-
σης. Εκδοθείσες, µέχρι την 23η Δεκεµβρίου 2022, από
τις υπηρεσίες του προηγούµενου εδαφίου διοικητικές
πράξεις και συναφθείσες συµβάσεις στο πλαίσιο της α-
σκήσεως των ως άνω αρµοδιοτήτων, εφόσον εξεδόθη-
σαν υπό τους ανωτέρω όρους, δεν θεωρούνται γι’ αυ-
τούς τους λόγους παράνοµες, οι δε σχετικές δαπάνες
λογίζονται, αναλόγως, ως νόµιµες και κανονικές.»
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Άρθρο 105
Μέθοδος υπολογισµού Μέσης Τιµής Φυσικού Αερίου 

1. Για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Από-
δοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν συνάψει Σύµβαση
Πώλησης ή Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, για τον υ-
πολογισµό 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 µέ-
σος όρος, εκπεφρασµένος σε δυο (2) δεκαδικά, των ηµε-
ρήσιων µέσων τιµών «TTF» για τον µήνα παράδοσης
(«m»), που ταυτίζεται µε τον µήνα εφαρµογής, κατά τις
εργάσιµες ηµέρες Λονδίνου Ηνωµένου Βασιλείου του α-
µέσως προηγούµενου µήνα (m-1), από τον µήνα παράδο-
σης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε ηµέρα ως µέσος ό-
ρος, 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 υπολο-
γισµού, προσηυξηµένος κατά 3.5€/MWh καυσίµου
(«ΛΚΦΑΣΗΘΥΑ»), για τα λοιπό κόστος φυσικού αερίου,
συµπεριλαµβανοµένων του κόστους µεταφοράς, του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης και τυχόν φόρων και τελών
που σύµφωνα µε την εκάστοτε νοµοθεσία εφαρµόζο-
νται, εξαιρουµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας. Στο
ανωτέρω υπολογισµό προστίθεται το µέσο κόστος
«CO2» που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ε-
νέργειας, το οποίο υπολογίζεται από τη µαθηµατική σχέ-
ση: Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = Ο.75* Μέση Τιµή Δι-
καιωµάτων 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 Πί-
νακα 2 της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντίστοιχα. Αρµόδιος για τον υπο-
λογισµό της ΜΤΦΑt για την εν λόγω χρονική περίοδο εί-
ναι ο Διαχειριστής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης. Ειδικότερα για σταθµούς
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του πρώτου εδάφιου για τους οποίους η πα-
ραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την πα-
ραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή α-
γροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα
του παραγωγού, είτε διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρ-
µανσης 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 ε-
πανακαθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 106
Κατανοµή και απόδοση εσόδων από το Πράσινο Τέλος
- Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 158 του 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 επιβο-

λή 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, πο-
σό ύψους εκατό εκατοµµυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιά-
δων (100.505.000,00) ευρώ, των εσόδων από την επιβο-
λή του Πράσινου Τέλους, αποδίδεται στον Ειδικό Λογα-
ριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστή-
µατος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, σε
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310880899 «Λοιπές απο-
δόσεις σε φορείς µε νοµική προσωπικότητα» του Ειδικού
φορέα 1031-204-0000000 του τακτικού προϋπολογισµού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το απο-
διδόµενο ποσό δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρα-
κράτηση φόρων, κρατήσεων, τελών, δεν εκχωρείται και
δεν κατάσχεται στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δε-
σµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε οφειλές του δικαιού-
χου Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. προς το ελληνικό Δηµόσιο, τα νο-
µικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα α-
σφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.»

Άρθρο 107
Εξαίρεση από ενεργειακούς ελέγχους

Κατ’ εξαίρεση της παρ. 10 του άρθρου 10 του
ν. 4342/2015 (Α΄ 143), καθώς και των πράξεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4342/2015, η υποχρέωση υποβολής ενεργειακού ελέγ-
χου για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είναι Μι-
κρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, άρχεται από 1ης Απριλί-
ου 2023, η δε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενερ-
γειακού ελέγχου εξακολουθεί να καθορίζεται µε τις πρά-
ξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του
άρθρου 17 του ν. 4342/2015. Πράξεις επιβολής κυρώσε-
ων, που έχουν εκδοθεί εις βάρος τουριστικών επιχειρή-
σεων που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 και α-
φορούν σε παραβάσεις των κειµένων διατάξεων περί ε-
νεργειακών ελέγχων, ανακαλούνται και τυχόν ποσά που
έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ατόκως ως αχρεωστή-
τως καταβληθέντα.

Άρθρο 108
Παρατάσεις προθεσµιών και προσωρινές ρυθµίσεις

1. Η προθεσµία της παρ. 11 του άρθρου 51 του
ν. 4643/2019 (Α΄ 193), περί ολοκλήρωσης της ηλεκτρονι-
κής 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 µη-
χανικός 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, πα-
ρατείνονται, και η περ. ια) διαµορφώνεται ως εξής:

«ια) Έντυπο υπολογισµού του ενιαίου ειδικού προστί-
µου της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρ-
θρο 100. Το πρόστιµο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προ-
ϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής,
που είναι η ηµεροµηνία εξόφλησης του παραβόλου. Ο
µηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονι-
κή 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 πληρω-
µή του παράβολου για δηλώσεις µε ηµεροµηνία πληρω-
µής παραβόλου από την 1η Ιανουαρίου 2023. Επεξεργα-
σία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί ορι-
στικές, για διόρθωση υποβαλλόµενων στοιχείων επιτρέ-
πεται µόνο ύστερα από αίτηµα που υποβάλλεται στο η-
λεκτρονικό σύστηµα υπαγωγής διαβιβάζεται στην οικεία
Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρ-
θρου 17, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή του αιτή-
µατος.» 

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 προ-
θεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, να παραχωρηθεί σε αυτούς µε απόφαση του δηµο-
τικού συµβουλίου έκταση ενός αρτίου οικοπέδου υπό τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Κατέχουν αποδεδειγµένα αδιαλείπτως, συνυπολο-

γιζόµενου του χρόνου του δικαιοπαρόχου κατά την τε-
λευταία εικοσαετία και έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, 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 α-

πό τον κάτοχο έως την υποβολή της αίτησης στις διατά-
ξεις 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 πο-
λεοδοµικό σχεδιασµό της περιοχής προς εξασφάλιση
της λειτουργικότητας των οικισµών, µετά από αιτιολογη-
µένη απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.
Για τα οικόπεδα στα οποία δεν έχει κυρωθεί η πράξη ε-

φαρµογής σχεδίου, η ανωτέρω διετής προθεσµία υποβο-
λής της αίτησης άρχεται από την κύρωση της πράξης ε-
φαρµογής 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 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«4. Οι κείµενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κα-
τασκευές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου,
κατά παρέκκλιση των περ. ιγ΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 89, µετά την αποτύπωση τους σε προβολικό σύστη-
µα ΕΣΓΑ 87 και την καταγραφή της χρήσης τους από το
οικείο Δασαρχείο και εφόσον είναι σύµφωνες µε το ειδι-
κότερο περιεχόµενο και τους όρους του προεδρικού δια-
τάγµατος για την προστασία της περιοχής, το οποίο εκ-
δίδεται κατά τη διαδικασία του ν. 1650/1986, όπως ισχύ-
ει, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2023. Έως την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος αναστέλλεται η είσπραξη και η
επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξε-
ων κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµο-
γή της κείµενης νοµοθεσίας. Οι ως άνω κυρώσεις και µέ-
τρα επιβάλλονται µετά την έκδοση του προεδρικού δια-
τάγµατος ως προς τις µη δυνάµενες να υπαχθούν στις
διατάξεις του παρόντος κατασκευές, λόγω ασυµβατότη-
τάς τους µε το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιο-
χής, 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 ολοκλήρω-
σης εκκρεµών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή
τροποποίησης Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων ή Σχε-
δίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πό-
λης, παρατείνεται, και η παρ. 5α διαµορφώνεται ως εξής:

«5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεο-
δοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστι-
κής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθη-
καν κατ’ εφαρµογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύµφωνα
µε το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Εκκρεµείς δια-
δικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενι-
κών Πολεοδοµικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικι-
στικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης µπορεί να συνεχίζο-
νται 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 εγκρι-
θεί από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο η Α΄ Φάση της κύ-
ριας 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 α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία
αναθεώρησης των συγκεκριµένων Γ.Π.Σ., κατόπιν από-
φασης του αρµόδιου Δηµοτικού Συµβουλίου ή άλλου
αρµόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις. Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τις 30.6.2023, διαφορετικά από
1η.7.2023 εφαρµόζονται αυτοδικαίως δεσµευτικά οι δια-
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τάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ.. Οι προϋποθέσεις του προη-
γούµενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου
έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέ-
ρω.»

7. Η προθεσµία του όγδοου εδαφίου της παρ. 3 του άρ-
θρου 51 του ν. 4178/2013, περί αναστολής της υποχρέω-
σης µετεγκατάστασης ή αποµάκρυνσης πρατηρίων, πα-
ρατείνεται, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική
διάταξη και κανονιστική πράξη αναστέλλεται από τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου και για τρία (3) έτη η υπο-
χρέωση µετεγκατάστασης ή αποµάκρυνσης κτιρίου ή ε-
γκατάστασης µε νόµιµη χρήση, κατόπιν αδείας που εκ-
δόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλα-
γής των προβλεπόµενων χρήσεων γης της περιοχής. Ει-
δικά στις περιπτώσεις έγκρισης Γενικών Πολεοδοµικών
Σχεδίων που εκδόθηκαν µεταγενεστέρως των ειδικών
διατάξεων Ζ.Ο.Ε. και προβλέπουν τη διατήρηση των συ-
γκεκριµένων χρήσεων η ως άνω αναστολή ισχύει για πέ-
ντε (5) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) έτους
από τη δηµοσίευση του παρόντος θα πρέπει να τροπο-
ποιηθούν οι προβλεπόµενες χρήσεις των Ζ.Ο.Ε., ώστε
να εναρµονιστούν µε τις προβλέψεις του Γ.Π.Σ.. Στις α-
νωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός της αποκλειστι-
κής 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 χορή-
γησης της έγκρισης παράκλησης, µετά από έγκριση του
αρµόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και ερ-
γασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθµι-
σης και διαρρυθµίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν
στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λει-
τουργική 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, ανε-
ξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όµορου γηπέδου. Η
προθεσµία του εδαφίου α΄ παρατείνεται µέχρι τις
8.8.2019 για την υποχρέωση µετεγκατάστασης ή αποµά-
κρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή
µπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου
γ΄, πλην της κτηριακής επέκτασης. Η αναστολή της υπο-
χρέωσης 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 αλ-
λαγής 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 επέ-
κτασης.»

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 ε-
ξής:

«6. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται µετά την ηµερο-
µηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρµας της ίδιας
παρ. και έως την 31η.3.2023. Η προθεσµία αυτή δεν ανα-
στέλλεται για ενδιαφερόµενους που έχουν υποβάλει α-
ντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), αί-

τηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλµατος του αναρτη-
θέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέ-
ντος δασικού χάρτη ή έχουν αµφισβητήσει µε οποιαδή-
ποτε 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 α-
πό 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 Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού όπου υπάρχουν
θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης µε πληρωµή, τα Η/Ο
µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. απαλ-
λάσσονται από την καταβολή τέλους στάθµευσης. Οι πε-
ριορισµοί ως προς τη διάρκεια της στάθµευσης συνεχί-
ζουν να ισχύουν και για Η/Ο µηδενικών ή χαµηλών ρύ-
πων 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 Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται αποκλειστικά εντός
του έτους 2020 να συνάπτει µία ή περισσότερες συµβά-
σεις για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος
Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά 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 δυνατό-
τητα του πρώτου εδάφιου µπορεί να ασκηθεί από την
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. αποκλειστικά µέχρι το τέλος του έ-
τους 2023 για το υπολειπόµενο ποσό εκ του συνολικού
ποσού του δεύτερου εδάφιου, το οποίο προκύπτει κατό-
πιν αφαίρεσης καταβολών ή ενδεχόµενων αποζηµιώσε-
ων στον ανάδοχο.»

11. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του
άρθρου εξηκοστού πρώτου 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 Συστήµα-
τος για την υποστήριξη του Ταµείου Ενεργειακής Μετά-
βασης, 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 άρ-
θρου 235 του ίδιου νόµου. Το συνολικό ποσό των συµβά-
σεων 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 ε-
ξουσιοδοτήσεων, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δύναται να παρατείνεται, ακόµη και µε ανα-
δροµική ισχύ, η προθεσµία υποχρεωτικής εκπόνησης
«Σχεδίων Αστικής Προσβασιµότητας» της παρ. 10 του
άρθρου 121.»
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13. Στο έβδοµο εδάφιο της περ. α) της παρ. 10 του άρ-
θρου 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 διαµορφώσε-
ων προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζό-
µενα άτοµα των κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δηµιουργείται α-
πό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα καταγραφής στοιχείων προσβασιµότη-
τας. H ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της ανωτέ-
ρω 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 Δικαιώ-
µατα 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 30ή.9.2021 να καταχωρίσουν στην ανωτέρω ηλε-
κτρονική πλατφόρµα καταγραφής προσβασιµότητας τα
στοιχεία των κτιρίων, αρµοδιότητάς τους, στα οποία στε-
γάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014. Με την εµπρόθεσµη, κατά τα ανωτέρω, ο-
λοκλήρωση της καταχώρισης των κτιρίων στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα καταγραφής προσβασιµότητας, ανα-
στέλλονται αναδροµικά από την 1η.1.2021 και µέχρι την
31η.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4. Μέχρι την προθε-
σµία του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να έχουν ολο-
κληρωθεί και οι απαραίτητες διαµορφώσεις των κτιρίων,
ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιµοι
από άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα. Για το ί-
διο ως άνω χρονικό διάστηµα αναστέλλεται και η υπο-
χρέωση 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 αναδροµική ι-
σχύ, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές
λεπτοµέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας, οι κατη-
γορίες και τα είδη των καταχωρούµενων δεδοµένων των
κτιρίων και ο τρόπος άντλησης και καταχώρισής τους,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τα α-
νωτέρω.»

14. Χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, για τα οποία
έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια, επιτρέπονται έως την ε-
ναρµόνιση του υποκειµένου χωρικού σχεδιασµού µε το
οικείο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), εφόσον το
Γ.Π.Σ. προβλέπει την εν λόγω χρήση.

Άρθρο 109
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 Μέ-
ρους Εσόδων Αγοράς Επόµενης Ηµέρας, η φράση «στις
Ενδοηµερήσιες Δηµοπρασίες» αντικαθίσταται από την
φράση «στην Ενδοηµερήσια Αγορά» και η παρ. 11 δια-
µορφώνεται 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, ε-
φαρµοζοµένων αναλογικά των παρ. 2, 3, 4 και 6, για το
σύνολο ή µέρος των κατηγοριών µονάδων παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας και χαρτοφυλακίων Α.Π.Ε..»

Άρθρο 110
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 δυνατό-
τητα υποβολής αιτήσεως προέγκρισης ή έγγραφης βε-
βαίωσης, 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 δικαι-
ολογητικά 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 βε-
βαίωσης 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 οικοδο-
µούνται ακίνητα, τα οποία:

α) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν πρό-
σωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δηµοτικές και
κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειµµένα τµή-
µατα 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 δια-
τάγµατος (Δ΄ 142), ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) µέτρα,
ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) µέτρα, ελάχιστο εµβα-
δόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.µ.,

αβ) υφίστανται κατά την 12η.9.1964, ηµέρα έναρξης
ισχύος του από 21.7.1964 βασιλικού διατάγµατος
(Δ΄ 141), ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) µέτρα, ελάχι-
στο βάθος: τριάντα πέντε (35) µέτρα, ελάχιστο εµβαδόν
χίλια διακόσια (1.200) τ.µ.,

β) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δηµοτική
οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ηµέρα έ-
ναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγµα-
τος (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 έ-
χουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) µ., ελάχιστο
βάθος: σαράντα (40) µ. και ελάχιστο εµβαδόν δύο χιλιά-
δες (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.,

64



ε) είναι άρτια και οικοδοµήσιµα και αποµειούνται συνε-
πεία απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή ε-
παρχιακών 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 δηµιουρ-
γούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρ-
τίων και οικοδοµήσιµων γηπέδων, εφόσον µετά από τον
αναδασµό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋ-
ποθέσεις των γηπέδων της περ. δ΄,

ζ) έχουν ελάχιστο εµβαδόν τέσσερις χιλιάδες (4.000)
τ.µ., όταν επ΄ αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκατα-
στάσεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Άρθρο 111
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, τροποποι-
είται 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 ισχύ-
ουν αποκλειστικά µέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρι-
σης 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 112
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 επενδυ-
τικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τροποποιείται ως
προς το ύψος της σχετικής αποζηµίωσης, και η περ. β)
διαµορφώνεται ως εξής:

«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 σχε-
δίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Προστιθέµε-
νης Αξίας (ΦΠΑ) και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ τον µήνα και το ποσό
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.»

Άρθρο 113
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 ίδρυ-
σης και λειτουργίας και έγκρισης ίδρυσης και γνωστο-
ποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
παρατείνεται, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λει-
τουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστα-
σης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεού-
νται µέχρι τις 31.12.2023 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και
έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να
προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτω-
ση, 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 εγκατάστα-
σης 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 παρού-

σας, η κτηνοτροφική εγκατάσταση µπορεί να λάβει έ-
γκριση λειτουργίας ή να προβεί σε γνωστοποίηση λει-
τουργίας, 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 κτη-

νοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν καταγρα-
φεί 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 εγκαταστά-
σεων, οι οποίες λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικη-
µένων περιοχών, παρατείνεται, και η παρ. 3 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργού-
σαν εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυµούν να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υπο-
βάλουν αίτηµα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
µίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) µέχρι τις 31.12.2023. Έως
την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητι-
κών 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 ορι-
στικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 114
Εφαρµοστικά µέτρα για την επιβολή

της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης 
του άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 2022/1854

1. Θεσπίζεται έκτακτη Προσωρινή Συνεισφορά Αλλη-
λεγγύης (Π.Σ.Α.) για το φορολογικό έτος 2022, σύµφω-
να µε το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 2022/1854 του
Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά µε παρέµ-
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βαση έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση των υψη-
λών τιµών ενέργειας (L 261).

2. Υπόχρεοι για την καταβολή της συνεισφοράς της
παρ. 1 είναι εταιρείες, νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντό-
τητες, και µόνιµες εγκαταστάσεις, κατά την έννοια
των άρθρων 2 και 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), οι οποίοι είναι φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδας και των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται, κατά εβδο-
µήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον, από οικονο-
µικές δραστηριότητες στους τοµείς της εξόρυξης λιθάν-
θρακα και λιγνίτη, της άντλησης αργού πετρελαίου και
φυσικού αερίου, της παραγωγής προϊόντων οπτανθρα-
κοποίησης και διύλισης πετρελαίου, κατά την έννοια του
Κανονισµού (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου, της 20ής Δεκεµβρίου 2006, για
τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµι-
κών δραστηριοτήτων NACE - αναθεώρηση 2 και για την
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) 3037/90 του
Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σχετικών µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς
(L393). Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται εφόσον το εβδο-
µήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων
της εταιρείας, νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
ή της µόνιµης εγκατάστασης προέρχεται από τις εξής οι-
κονοµικές δραστηριότητες, κατά οµάδα NACE: 
α) 05.1 εξόρυξη λιθάνθρακα, 
β) 05.2 εξόρυξη λιγνίτη, 
γ) 06.1 άντληση αργού πετρελαίου, 
δ) 06.2 άντληση φυσικού αερίου, 
ε) 19.1 παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κω-

κοποίησης), 
στ) 19.2 παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου. 
Ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρµογή της παρού-

σας θεωρούνται τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά δηλώ-
νονται από τους υπόχρεους της παρούσας στη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2022,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

3. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης έχει επεί-
γοντα, προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα και επιβάλλε-
ται επί των πλεοναζόντων κερδών κατά το φορολογικό
έτος 2022 των υπόχρεων, της παρ. 2, όπως αυτά προσ-
διορίζονται στην παρ. 4.

4. Τα πλεονάζοντα κέρδη για την επιβολή της Προσω-
ρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης ισούνται µε τη θετική
διαφορά µεταξύ των φορολογητέων κερδών φορολογι-
κού έτους 2022 του υπόχρεου και του εκατόν είκοσι τοις
εκατό (120%) του ποσού αναφοράς του δεύτερου εδαφί-
ου. Το ποσό αναφοράς ισούται µε το ένα τέταρτο (1/4)
του αθροίσµατος των φορολογητέων κερδών ή ζηµιών
των φορολογικών ετών 2018 έως και 2021 και όταν αυτό
είναι αρνητικό, θεωρείται µηδενικό. 
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος της παρ. 2 συστάθηκε ή

διεξάγει εργασίες µετά το φορολογικό έτος 2018, το πο-
σό αναφοράς προσαρµόζεται αναλόγως των ετών λει-
τουργίας του. 
Όταν µια συγχώνευση, διάσπαση, ή µερική εισφορά

περιουσιακών στοιχείων έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την
αύξηση ή τη µείωση της διαφοράς του πρώτου εδαφίου,
η βάση επιβολής της συνεισφοράς διορθώνεται αναλό-
γως. Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, για το ποσό ανα-

φοράς του δεύτερου εδαφίου, λαµβάνονται υπόψη τα
φορολογητέα κέρδη ή οι ζηµιές που αφορούν στον κλά-
δο αυτό.
Ως φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές για την εφαρµογή

του πρώτου εδαφίου νοούνται τα φορολογητέα κέρδη ή
ζηµιές του υπόχρεου της παρ. 2, που λαµβάνονται υπό-
ψη για την επιβολή του φόρου εισοδήµατος.

5. Ο εφαρµοστέος συντελεστής ορίζεται σε τριάντα
τρία τοις εκατό (33 %).

6. Κατ’ εφαρµογή των παρ. 3 έως και 5, η Προσωρινή
Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) υπολογίζεται ως ε-
ξής:
Π.Σ.Α. = [Φορολογητέα κέρδη φορολογικού έτους

2022 - (120% x (1/4 x (φορολογητέα κέρδη ή ζηµίες φο-
ρολογικών ετών 2018 + 2019 + 2020 + 2021))] x 33%.

7. Για την επιβολή της συνεισφοράς, ο υπόχρεος της
παρ. 2 υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση στη Φορολογική
Διοίκηση έως την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες
υπηρεσίες ηµέρα του Ιουνίου 2023. Η Προσωρινή Συνει-
σφορά Αλληλεγγύης καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρ-
µογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 77 του άρθρου 72
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Η προθεσµία και
η άσκηση προσφυγής κατά του προσδιορισµού της συ-
νεισφοράς δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προ-
σβαλλόµενης πράξης. 

8. Για την υποβολή και τον έλεγχο της δήλωσης, τον
προσδιορισµό της συνεισφοράς και την κοινοποίησή της
στον υπόχρεο, την είσπραξη και την επιστροφή αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών εφαρµόζεται ο Κώδικας
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206). Για την
παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου για τον
προσδιορισµό και την είσπραξη της εισφοράς, καθώς και
της αξίωσης του υπόχρεου για επιστροφή τυχόν αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών, όπως και για τις κυρώ-
σεις σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης ή ανα-
κριβούς υποβολής της δήλωσης του πρώτου εδαφίου,
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων εκπρόθεσµης καταβο-
λής, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν
για τον φόρο εισοδήµατος.

9. Τα έσοδα από την Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγ-
γύης εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα που χρησιµοποι-
ούνται για να καλυφθούν δαπάνες στήριξης των νοικο-
κυριών για τον µετριασµό των επιπτώσεων της ενεργεια-
κής κρίσης. Προς τούτο εγγράφονται ισόποσες πιστώ-
σεις, στον Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδου 2910601001
«Πιστώσεις για δαπάνες εφαρµογής δράσεων προγραµ-
µάτων» του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές
Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 

10. Οι υπόχρεοι της παρ. 2 δύνανται, κατά τον προσ-
διορισµό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβο-
λής φόρου εισοδήµατος, να εκπίπτουν το ποσό της συ-
νεισφοράς του παρόντος, ως δαπάνη, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί-
δεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται ο τύ-
πος και το περιεχόµενο της δήλωσης της παρ. 7, καθώς
και κάθε διαδικαστική λεπτοµέρεια για τον προσδιορισµό
και την είσπραξη της συνεισφοράς και για την εφαρµογή
του παρόντος.
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Άρθρο 115
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης από τον κρατικό

προϋπολογισµό µε σκοπό την κάλυψη µέρους 
του αυξηµένου κόστους των νοικοκυριών λόγω

της σηµαντικής αύξησης του δείκτη
τιµών καταναλωτή

1. Παρέχεται οικονοµική ενίσχυση για τους µήνες Φε-
βρουάριο 2023 έως και Ιούλιο 2023, από τον κρατικό
προϋπολογισµό, σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια
της παρ. 2, µε σκοπό την κάλυψη µέρους του αυξηµένου
κόστους αγορών ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σηµα-
ντικής αύξησης του δείκτη τιµών καταναλωτή.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, ά-
γαµα ή έγγαµα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που
έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή εν διαστάσει ή
διαζευγµένα. Ειδικά, για τους έγγαµους ή τα πρόσωπα
που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, δικαιούχος εί-
ναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ει-
σοδήµατος, κατά το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄167) ή ο ένας εκ των δύο
σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης. 
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφό-

σον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµά τους

κατά το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρτητα από την πη-
γή προέλευσής του, πραγµατικό και τεκµαρτό, ανέρχε-
ται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαµο υπό-
χρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαµο υ-
πόχρεο ή τους έγγαµους ή τα µέρη του συµφώνου συµ-
βίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση
βάσει της υποπερ. ββ΄ της περ. στ΄της παρ. 4 του άρ-
θρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ή τους
έγγαµους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει
της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήµατος, ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή
φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνε-
ται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώ-
µενο τέκνο, άλλο εξαρτώµενο µέλος και φιλοξενούµενο
µέλος του νοικοκυριού. Για τη µονογονεϊκή οικογένεια
το εισόδηµα του πρώτου εδαφίου ανέρχεται έως είκοσι
τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνε-
ται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώ-
µενο τέκνο, άλλο εξαρτώµενο µέλος και φιλοξενούµενο
µέλος, µετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενεια-
κό εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται εκείνο το οποίο αθροι-
στικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήµατος. 
Για τον προσδιορισµό της οικογενειακής κατάστασης,

του αριθµού των εξαρτώµενων τέκνων, άλλων εξαρτώ-
µενων µελών και φιλοξενούµενων µελών, καθώς και των
εισοδηµατικών κριτηρίων, χρησιµοποιούνται τα δεδοµέ-
να της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών
Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, όπως έχει δια-
µορφωθεί κατά την 31η Δεκεµβρίου 2022. Αν οι σύζυγοι
ή τα µέρη συµφώνου συµβίωσης υποβάλλουν χωριστή
δήλωση, λαµβάνεται ο µεγαλύτερος εκ του αριθµού τέ-
κνων που έχει δηλωθεί σε µια εκ των δύο (2) δηλώσεων.
β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυ-

τή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισµού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου ή µέρους

συµφώνου συµβίωσης και εξαρτώµενων, κατά τον Κώδι-
κα Φορολογίας Εισοδήµατος, τέκνων, που αναγράφο-
νται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολο-
γικού έτους 2021, να µην υπερβαίνει το ποσό των διακο-
σίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγα-
µους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν δια-
στάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000)
ευρώ για τους έγγαµους ή µέρη συµφώνου συµβίωσης
και τις µονογονεϊκές οικογένειες.
Εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δή-

λωση Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων φο-
ρολογικού έτους 2021 ως εξαρτώµενα µέλη του υπόχρε-
ου κατά το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλω-

ση Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων φορο-
λογικού έτους 2021 ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στον φόρο πο-

λυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021.
δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
ε) Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει τη

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους
2021 έως και την 31η.12.2022.

3. Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως
µέλη του νοικοκυριού θεωρούνται οι σύζυγοι ή µέλη µε
σύµφωνο συµβίωσης, τα εξαρτώµενα τέκνα αυτών, τα
λοιπά εξαρτώµενα µέλη και τα φιλοξενούµενα µέλη.

4. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται
σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του µηνιαίου ύψους αγο-
ρών που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο. Το µηνιαίο ύ-
ψος των αγορών, επί του οποίου χορηγείται ενίσχυση
δέκα τοις εκατό (10%), ανέρχεται σε διακόσια είκοσι
(220) ευρώ για το µονοµελές νοικοκυριό, αυξανόµενο
κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον µέλος του νοι-
κοκυριού και έως χίλια (1000) ευρώ αγορών.

5. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 4 πιστώνεται από
την ανώνυµη εταιρεία του ελληνικού Δηµοσίου «Κοινω-
νία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.)
µέσω ειδικής εφαρµογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που δηµιουργείται
από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., στον δικαιούχο:
α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά

για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπι-
στωτικό οργανισµό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), αντίστοιχα, ή
β) σε τραπεζικό λογαριασµό επιλογής του.
6. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστω-

ση του ποσού της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική
κάρτα, η ενίσχυση πιστώνεται µηνιαίως σε αυτήν και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αγορά αγαθών κάθε εί-
δους σε καταστήµατα ή λαϊκές αγορές που δραστηριο-
ποιούνται στο λιανικό εµπόριο τροφίµων, όπως αυτά ε-
ξειδικεύονται µε την απόφαση της παρ. 15.  
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση

σε τραπεζικό λογαριασµό, τα ποσά που καταβάλλονται
ανέρχονται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του αρχι-
κά προσδιοριζόµενου ποσού της ενίσχυσης, το οποίο υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 4, καταβάλλονται ανά
τρίµηνο και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς περιορι-
σµούς.
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7. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδιασµό,
την υλοποίηση της ειδικής εφαρµογής, καθώς και την
οργάνωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
άλλων δεδοµένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συν-
θήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευ-
τικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε
άλλο θέµα που αφορά στην οµαλή λειτουργία της εφαρ-
µογής, τηρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται
στην εφαρµογή της παρούσας, συλλέγονται, τηρούνται
και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά
για τον σκοπό της παρ. 1. Τα ανωτέρω δεδοµένα τηρού-
νται για τους σκοπούς της παρούσας, για περίοδο δύο
(2) ετών, και στη συνέχεια διαγράφονται.

8. Ο δικαιούχος της παρ. 2, αφού αυθεντικοποιηθεί µε
τους προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης (taxisnet), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εισέρχεται στην εφαρµογή και αι-
τείται είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
και την πίστωση του ανωτέρω χρηµατικού ποσού σε αυ-
τήν είτε την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασµό. Ο
αιτών συµπληρώνει και ενηµερώνει τα στοιχεία επικοι-
νωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου και
τον αριθµό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασµού
του σε περίπτωση επιλογής της πίστωσης της οικονοµι-
κής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασµό. Η επιβεβαίωση
ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του τραπεζικού λογαρια-
σµού που δηλώνεται, πραγµατοποιείται µέσω του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης. Για
τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων των
παρ. 2 και 3, το πληροφοριακό σύστηµα της εφαρµογής
διαλειτουργεί µε τα απαραίτητα µητρώα µέσω του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και ι-
δίως µε το Φορολογικό Μητρώο. Ο δικαιούχος µπορεί να
υποβάλλει αίτηση, είτε για την έκδοση της ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας είτε για την πίστωση στον τραπεζικό
του λογαριασµό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.).

9. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρµογής ο-
ρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργα-
σίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωµάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνι-
κό δίκαιο και ιδίως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κα-
νονισµός για την Προστασία Δεδοµένων Γ.Κ.Π.Δ.) και
τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

10. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 4 είναι αφορολό-
γητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµο-
σίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος
ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βε-
βαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δη-
µόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφα-
λιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογί-

ζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασ-
δήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

11. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου
της παρ. 2 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των
παρ. 3 έως και 8, διαβιβάζονται αποκλειστικά και µόνο
για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµα-
τοπιστωτικό οργανισµό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ι-
δίως, το όνοµα, το επώνυµο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, ο αριθµός κινητού τηλεφώνου, τα οποία
είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστι-
κής κάρτας, καθώς και ο αριθµός του τραπεζικού του λο-
γαριασµού.

12. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου της
παρ. 2 παραµένει ενεργοποιηµένη έως την 31η.8.2023,
µετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυµα ή ο
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός υποχρεούται άµεσα να
την απενεργοποιήσει. Εναποµείναν υπόλοιπο του χρη-
µατικού ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης επιστρέφεται
στο Ελληνικό Δηµόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω ανα-
ζήτησή του από τον δικαιούχο.

13. Δεν είναι δυνατή: α) οποιαδήποτε µεταφορά σε
τρίτο πρόσωπο του χρηµατικού ποσού που πιστώνεται
στη χρεωστική κάρτα, ή β) η ανάληψή του. 

14. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την
εφαρµογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται α-
πό τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πι-
στώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης α-
πό τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000
(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονοµι-
κών.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται ο χρόνος της παραγωγικής λειτουργίας
της ειδικής εφαρµογής της παρ. 5, τα τεχνικά και οργα-
νωτικά µέτρα για τη λειτουργία της, οι απαραίτητες δια-
λειτουργικότητες, τα καταστήµατα και οι λαϊκές αγορές
όπου χρησιµοποιείται η ψηφιακή κάρτα και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 116
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων
της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών

και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προ-
σωπικού, το οποίο απασχολείται την 31η.12.2022 για τις
ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρε-
σίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως
την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθε-
σης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, που διενεργού-
νται και όχι πέραν της 28ης.2.2023.

2. Η παράταση των συµβάσεων, σύµφωνα µε την παρ.
1, δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας οι απασχολούµενοι προσλήφθηκαν
στις θέσεις αυτές, απαγορευόµενης κάθε περίπτωσης
µετατροπής τους σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Το διάστηµα παράτασης των συµβάσεων της παρ. 1
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δεν προσµετράται στο ανώτατο διάστηµα των είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των
άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

Άρθρο 117
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στην εταιρεία
«Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» σύµφωνα

µε την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 107 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) - Τροποποίηση παρ. 6 
άρθρου 2 ν. 4810/2021

Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4810/2021 (Α΄ 107)
προστίθενται νέο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και η παρ. 6
διαµορφώνεται ως εξής: 

«6. Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» υ-
ποχρεούται να υποβάλει έως την 31η.12.2021 στις αρµό-
διες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονοµικών και Υποδο-
µών και Μεταφορών, πλήρη έκθεση των λειτουργικών ε-
σόδων και εξόδων που συνδέονται µε τη δραστηριότητα
της ως άνω εταιρείας για την περίοδο οικονοµικής ενί-
σχυσης, δεόντως πιστοποιηµένα από ανεξάρτητη ελε-
γκτική - συµβουλευτική εταιρεία, λαµβάνοντας υπόψη
τις εγκεκριµένες και ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή οι-
κονοµικές καταστάσεις της, καθώς και κάθε άλλο στοι-
χείο ή πληροφορία που ζητείται από τις αρµόδιες αρχές
και υπηρεσίες για την εφαρµογή του παρόντος, προκει-
µένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα
οικονοµική ενίσχυση της εταιρείας. Εάν η έγκριση κατα-
βολής της χορηγούµενης ενίσχυσης δεν πραγµατοποιη-
θεί ενιαία για όλο το έτος 2020, αλλά κατά διαιρετά χρο-
νικά διαστήµατα, η υποχρέωση υποβολής εκ µέρους της
εταιρείας των στοιχείων του πρώτου εδαφίου ως προς
το χρονικό διάστηµα για το οποίο εκκρεµεί η έγκριση της
καταβολής της ενίσχυσης αρχίζει από τη λήψη εκ µέ-
ρους της εταιρείας σχετικής ειδοποίησης από την αρµό-
δια για την έκδοση της απόφασης καταβολής υπηρεσία
και λήγει µε την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών. Η ειδοποί-
ηση της υπηρεσίας αποστέλλεται στην εταιρεία χωρίς
καθυστέρηση από τότε που θα περιέλθει στην κατοχή
της η σχετική έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο
προκύψει ότι το ύψος της άµεσα συναρτώµενης µε την
πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 ζηµίας της εταιρείας
για την περίοδο οικονοµικής ενίσχυσης, υπολείπεται του
ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης που χορηγείται στην
εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.», δυνάµει
του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης ή των απο-
φάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενισχύ-
σεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από άλλες πη-
γές κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5, για το υπερβάλλον
ποσό δεν διενεργείται συµψηφισµός για τα επόµενα έτη.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται υπερβάλλον ποσό για
το οποίο έχει διενεργηθεί καταβολή ή συµψηφισµός,
σύµφωνα µε την παρ. 1, αυτό ανακτάται. 

Το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το ελληνικό Δη-
µόσιο έντοκα µε έναρξη ισχύος από την ηµεροµηνία κα-
ταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης προς την εταιρεία,
σύµφωνα µε το οριζόµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επιτόκιο ανάκτησης.»

Άρθρο 118
Καταβολή των Τελών Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης
Αερολιµένων (Τ.Ε.Α.Α.) του διαστήµατος Φεβρουαρίου
έως και Μαΐου 2020 χωρίς την επιβολή πρόσθετων

φόρων, τελών και τόκων υπερηµερίας

Έως την 31η.12.2022 είναι δυνατή η καταβολή του
ενιαίου Τέλους Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αερολι-
µένων (Τ.Ε.Α.Α.) της παρ. 7 του άρθρου 40 του
ν. 2065/1992 (Α΄ 113) για το χρονικό διάστηµα από την
1η.2.2020 µέχρι και την 30ή.5.2020, από τους κατά νόµο
υπόχρεους, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή τε-
λών και τόκων υπερηµερίας, λόγω καθυστέρησης κατα-
βολής της οφειλής.

Άρθρο 119
Παράταση προσωρινής ανάθεσης συγκοινωνιακού

έργου στον Ο.Α.Σ.Θ. - Τροποποίηση άρθρου 26 
ν. 4482/2017

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 26 του ν. 4482/2017
(Α΄102), τροποποιείται ως προς την παράταση της προ-
σωρινής ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ.
και διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 26
Συγκοινωνιακό έργο

Ανατίθεται προσωρινά στον Ο.Α.Σ.Θ. το συγκοινωνια-
κό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για
τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως όχι µετά τις
31.12.2023. Κατά το χρονικό διάστηµα της προσωρινής
ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ.,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, το συγκοινωνιακό
έργο θα παρέχεται µε τους ίδιους όρους της από
30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ίσχυε µετά την τροποποίη-
ση και συµπλήρωσή της κατά την ηµεροµηνία δηµοσιεύ-
σεως του ν. 4482/2017 και ταυτόχρονα επιτρέπεται γι’
αυτό το συγκοινωνιακό έργο η σύναψη των συµβάσεων,
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3
και 4 του ν. 4568/2018.»

Άρθρο 120
Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών µεταφορών

1. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ποσού δεκαεννέα ε-
κατοµµυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (19.280.000)
ευρώ σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., κα-
θώς και στους µεµονωµένους µεταφορείς ή επιχειρή-
σεις, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες
γραµµές νήσων του π.δ. 967/1979 (Α΄ 272), εξαιτίας µέ-
τρων κρατικής παρέµβασης, που αποσκοπούν στον πε-
ριορισµό των επιπτώσεων της πανδηµίας COVID-19 και
της ραγδαίας αύξησης της τιµής του πετρελαίου κίνη-
σης.

2. Τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης που χορηγούνται
ως αποζηµίωση στις επιχειρήσεις της παρ. 1 είναι ανεκ-
χώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρί-
των, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
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δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφο-
ρά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), δεν δεσµεύονται και
δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορο-
λογική Διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους,
τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ι-
δρύµατα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται, κατόπιν εισή-
γησης της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αυτοκινητιστών
Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και της Πανελ-
λαδικής Οµοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.),
οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ύψος αυ-
τής ανά λεωφορείο, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και
η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια ή ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του
παρόντος.

Άρθρο 121
Παράταση αναστολής πληρωµών, συµψηφισµού

και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισµού
Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε) από καταπτώσεις

εγγυήσεων δανείων έναντι του Δηµοσίου - 
Τροποποίηση παρ.3 άρθρου 45 ν. 4313/2014

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του
ν. 4313/2014 (Α΄ 261) τροποποιείται ως προς την παρά-
ταση της προθεσµίας αναστολής και η παρ. 3 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«3. Έως την 31η.12.2023, αναστέλλεται η πληρωµή, ο
συµψηφισµός, καθώς και η διαδικασία είσπραξης χρεών
του ΟΣΕ έναντι του Δηµοσίου, βεβαιωµένων ή µη, που
προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων. Τυ-
χόν επιβληθείσες από το Δηµόσιο, σε βάρος της κινητής
ή ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ ή εις χείρας τρίτων, κα-
τασχέσεις που αφορούν στις ως άνω οφειλές, αίρονται
αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 122
Κρατική χρηµατοδότηση διαχειριστή υποδοµής -

Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση
παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4408/2016

Στο άρθρο 8 του ν. 4408/2016 (Α΄ 135): α) τροποποιεί-
ται  το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 ως προς το χρονικό διά-
στηµα ισοσκελισµού από τον διαχειριστή υποδοµής εσό-
δων και εξόδων, β) αντικαθίσταται η παρ. 5, και οι παρ. 4
και 5 διαµορφώνονται ως εξής: 

«4. Υπό κανονικές επιχειρηµατικές συνθήκες, και για
εύλογο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει περίοδο
οκτώ (8) ετών, ο λογαριασµός κερδών και ζηµιών του
διαχειριστή υποδοµής ισοσκελίζει τουλάχιστον τα έσο-
δα από τα τέλη υποδοµής, τα πλεονάσµατα από άλλες ε-
µπορικές δραστηριότητες, τα µη επιστρεπτέα έσοδα από
ιδιωτικές πηγές και την κρατική χρηµατοδότηση, αφε-
νός, συµπεριλαµβανόµενων των προκαταβολών από το
Υπουργείο Οικονοµικών, ενδεχοµένως, και των δαπανών
υποδοµής, αφετέρου.

Με την επιφύλαξη του ενδεχόµενου µακροπρόθεσµου
στόχου κάλυψης, από τον χρήστη, του κόστους υποδο-
µής όλων των τρόπων µεταφοράς, βάσει δικαίου και αµε-
ρόληπτου ανταγωνισµού µεταξύ τρόπων µεταφοράς, ό-
ταν οι σιδηροδροµικές µεταφορές είναι σε θέση να αντα-
γωνίζονται άλλους τρόπους µεταφοράς, εντός του πλαι-
σίου χρέωσης που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, οι
Υπουργοί Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
µπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή υποδοµής να
ισοσκελίζει τους λογαριασµούς του χωρίς κρατική χρη-
µατοδότηση.

5. Η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 κρατι-
κή χρηµατοδότηση προκαταβάλλεται ανά µήνα στον δια-
χειριστή υποδοµής. Η κρατική χρηµατοδότηση είναι ακα-
τάσχετη έως ποσοστού εβδοµήντα τοις εκατό (70%) στα
χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε α-
ντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συµψηφίζε-
ται µε βεβαιωµένα χρέη του εν λόγω διαχειριστή υποδο-
µής, προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δηµόσιο, τους
δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταµεία ή λοιπούς Οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης ή τα πιστωτικά ιδρύµατα, αποδίδεται σε αυ-
τόν είτε ως προκαταβολή της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 114 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) είτε µέσω χρηµατι-
κού εντάλµατος του εποπτεύοντος Υπουργείου, και
για τη λήψη αυτής δεν απαιτείται η έκδοση και προσκό-
µιση ασφαλιστικής ενηµερότητας και αποδεικτικού ενη-
µερότητας το οποίο χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 12
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022,
Α΄ 206).»

Άρθρο 123
Έγκριση µελέτης σκοπιµότητας για σύσταση εθνικού
φορέα για την ηλεκτροκίνηση - Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Με-
ταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η
µελέτη σκοπιµότητας για την επίτευξη του Οροσήµου 48
της επένδυσης για την «Ηλεκτροκίνηση» του Άξονα 1.3
«Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιµο σύστηµα µετα-
φορών» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικό-
τητας - Ελλάδα 2.0 σχετικά µε τη σύσταση εθνικού φο-
ρέα για την ηλεκτροκίνηση.

Άρθρο 124
Ειδικές ρυθµίσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.»

1. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 128 του
ν. 4831/2021 (Α΄ 170), ως προς την εξαίρεση της εταιρεί-
ας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»
(Ε.Α.Β. Α.Ε.) από την υποχρέωση προσκόµισης αποδει-
κτικού 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 «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β.
Α.Ε.), από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού α-
σφαλιστικής ενηµερότητας για τα χρέη της προς τον Η-
λεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦ-
ΚΑ), παρατείνεται έως τις 31.12.2023.
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Άρθρο 125
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 Οι-
κοδοµικού Συνεταιρισµού Μόνιµων Αξιωµατικών Ελληνι-
κού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) στο Υπουργείο Εθνικής Άµυ-
νας από το Υπουργείο Οικονοµικών, παρατείνεται έως
την 31η.12.2023.

Άρθρο 126
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 δια-
στήµατος εντός του οποίου όφειλαν οι εγγεγραµµένοι
στο οικείο µητρώο προπονητές να επικαιροποιήσουν τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση του ε-
παγγέλµατός τους, τροποποιείται ως προς την καταλη-
κτική ηµεροµηνία της προθεσµίας επικαιροποίησης των
απαιτούµενων δικαιολογητικών και η παρ. 2 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη
από την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο µητρώο προπο-
νητών, 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 έ-
ως την 31η.12.2023.»

Άρθρο 127
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 κατα-
ληκτική ηµεροµηνία τροποποίησης των καταστατικών
των αθλητικών σωµατείων, των αθλητικών ενώσεων και
των αθλητικών οµοσπονδιών, και η παρ. 1 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωµατεία, οι
αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές οµοσπονδίες οφεί-
λουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό
την προσαρµογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς ε-
ναρµόνιση µε τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο δια-
τάξεις, λαµβάνεται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία, κα-
τά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρό-
βλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρµογή του καταστατικού,
οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύ-
ουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης. Αν πα-
ρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, αίρεται αυτοδι-
καίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορη-
γηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 εί-
τε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρ-
θρου 135 του ιδίου ως άνω νόµου. Η σχετική διαπιστωτι-
κή πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητι-
κής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

Άρθρο 128
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 πολι-
τικών δικαστηρίων, οι λέξεις «έως την 31η Δεκεµβρίου
2022» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 30ή Ιου-
νίου 2023» και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Το παρόν ισχύει από την 1η Απριλίου 2022 έως την
30ή Ιουνίου 2023.»

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 129
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,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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