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Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και 

αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμ-

βασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινω-

φελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελλη-

νικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμι-

ση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των 

Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατά-

ξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού COVID-19

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕ-
ΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικα-

τάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρε-
άς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς 
μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση 
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας 
και των Παραρτημάτων της.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο Παράταση συμβάσεων προσωπικού 

ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 
λόγω κορωνοϊού COVID-19

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

Άρθρο τρίτο Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κο-
ρωνοϊού COVID-19

Άρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος συμβάσεων εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. 
για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη 
αναγκών εστίασης και σίτισης

Άρθρο πέμπτο Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από 
τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς 
παρόχους

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο ένατο Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μορι-
ακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής 
καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο δέκατο Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για 
την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοση-
λευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντί-
δας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσω-
πα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο ενδέκατο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων 
εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 
κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο δωδέκατο Διαδικασία αποστολής φαρμάκων 
σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 
περιορισμό

Άρθρο δέκατο τρίτο Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως πα-
ροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με 
κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο δέκατο τέταρτο Συμβάσεις και μηνιαία αποζη-
μίωση οικογενειακών ιατρών

Άρθρο δέκατο πέμπτο Συμβάσεις εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο δέκατο έκτο Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτι-
κού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο δέκατο έβδομο Εισαγωγή μετουσιωμένης αι-
θυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς 
σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Άρθρο δέκατο όγδοο Μετατροπή χρήσης κλινών 
για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19

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

Άρθρο εικοστό Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξο-
πλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 
για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη 
εξοπλισμού

Άρθρο εικοστό πρώτο Χρήση πλωτών μέσων για τη 
διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο εικοστό δεύτερο Χρήση αεροσκαφών για τη 
διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο εικοστό τρίτο Σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο εικοστό τέταρτο Διάθεση ειδικού εξοπλισμού 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και 
Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο εικοστό πέμπτο Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο εικοστό έκτο Διενέργεια ελέγχων φορείας του 

κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έβδομο Υγειονομική κάλυψη ανασφά-

λιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Άρθρο εικοστό όγδοο Απλοποίηση διαδικασιών πα-

ροχής υπηρεσιών υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο εικοστό ένατο Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. 
από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 
του ν. 4782/2021

Άρθρο τριακοστό Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητι-
κού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του 
άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου

Άρθρο τριακοστό πρώτο Εμβολιασμός ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών

Άρθρο τριακοστό δεύτερο Ρυθμίσεις για τη συμμε-
τοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19

Άρθρο τριακοστό τρίτο Παράταση Εθνικής Εκστρατεί-
ας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Συμβάσεις καθαριότητας, 
απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων-Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού 
τρίτου του ν. 4812/2021

Άρθρο τριακοστό πέμπτο Ρύθμιση για την αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 

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

Άρθρο τριακοστό έκτο Παράταση ισχύος ρύθμισης 
των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού

Άρθρο τριακοστό έβδομο Ανανέωση μηνιαίων και 
επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχό-
ντων - Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του 
ν. 4764/2020

Άρθρο τριακοστό όγδοο Δυνατότητα κατ΄ οίκον εμβο-
λιασμού των δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος της 
παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Άρθρο τριακοστό ένατο Δυνατότητα διενέργειας εμβο-
λιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.-
Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του ν. 4764/2020

Άρθρο τεσσαρακοστό Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού 
σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση του άρ-
θρου 206 του ν. 4820/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Διενέργεια δοκιμασιών 
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του 
ν. 4796/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Επιπλέον σημεία δι-
άθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νό-
σησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα - 
Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού όγδοου του 
ν. 4812/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Πρώιμη πρόσβαση («πα-
ρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή 
λοιπά φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Αποζημίωση ιδιωτι-
κών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν 
αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημό-
σιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19-
Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του 
ν. 4812/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., 
ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονο-
μικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερ-
δοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού - Παράταση 
ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο Πρόσληψη επικουρικού 
προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε.-Παράταση ισχύος του άρθρου 
τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Πρόσληψη επικουρικού 
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσω-
πικού - Παράταση ισχύος του άρθρου 9 του ν. 4790/2021

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Μετακινήσεις εκτός 
έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ-Αντικατάσταση της 
παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Συμβάσεις επικουρικού 
προσωπικού

Άρθρο πεντηκοστό Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού 
ειδικότητας αναισθησιολογίας και αποζημίωση της εικο-
σιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης - Τροποποίηση 
του άρθρου 29 του ν. 4816/2021

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο Αποζημίωση ιδιωτών ια-
τρών ειδικότητας αναισθησιολογίας
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Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο Παράταση καταληκτικής 
ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση 
του άρθρου 49 του ν. 4807/2021

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 
λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο Πληρωμή Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021-Τροποποίηση της παρ. 
1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο Υπερμειωμένος και μει-
ωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για 
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020

Άρθρο πεντηκοστό έκτο Αύξηση αφορολόγητου πο-
σού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοι-
χείων, χρηματικών ποσών - Τροποποίηση του άρθρου 
44 του ν. 2961/2001

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Μείωση του συντελεστή 
του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου- Τροποποίηση του 
άρθρου 21 του ν. 1676/1986

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση αναστολής επι-
βολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - Τροποποί-
ηση του άρθρου 12 του ν. 4728/2020

Άρθρο πεντηκοστό ένατο Μείωση των συντελεστών 
του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του 
τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των 
τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών - Τροποποί-
ηση του άρθρου 12 του ν. 2579/1998

Άρθρο εξηκοστό Συμπλήρωση του προσδιορισμού 
κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 
2030-Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006

Άρθρο εξηκοστό πρώτο Σύσταση Ειδικού Λογαρια-
σμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» 
Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης.9.2021 ΣΤΗΝ 
ΚΡΗΤΗ

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο Επέκταση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για την κρατική αρωγή

Άρθρο εξηκοστό τρίτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και 
κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγα-
στικής συνδρομής

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζη-
μίωση οικοσκευής

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την 
αντιμετώπιση ζημιών

Άρθρο εξηκοστό έκτο Συμψηφισμός και επιστροφή 
ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα

Άρθρο εξηκοστό έβδομο Αφορολόγητο και ακατάσχε-
το των ενισχύσεων προς τους πληγέντες

Άρθρο εξηκοστό όγδοο Παραχώρηση φερτών υλικών 
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εξηκοστό ένατο Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩ-

ΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕ-

ΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης

και αντικατάστασης της από 3.6.2019 

επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI 

της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ 

του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος 

Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου

για την ενίσχυση και αναβάθμιση

των υποδομών στον τομέα της υγείας

και των Παραρτημάτων της

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 26.7.2021 
τροποποίηση και αντικατάσταση της από 3.6.2019 επιμέ-
ρους σύμβασης δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσί-
ου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 
τομέα της υγείας, η οποία επιμέρους σύμβαση κυρώθηκε 
με τον ν. 4618/2019 (Α΄ 38), καθώς και τα συνημμένα 
σε αυτήν Παραρτήματα, που υπεγράφησαν μεταξύ των 
ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του 
Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο τριακοστό τέταρτο

Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης 

και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων-Τροποποίηση του άρθρου ενε-

νηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021

Στο άρθρο ενενηκοστό τρίτο του ν. 4812/2021 (Α΄110), 
τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 
2 ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της παράτασης 
των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
προσωπικού και υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμαν-
σης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και το άρθρο ενενηκοστό τρίτο δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ενενηκοστό τρίτο
Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης
και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων
1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος για τις ανάγκες καθαριότητας, απολύμανσης 
και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας 
υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνι-
στικών διαδικασιών ανάθεσης των συναφών υπηρεσιών 
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράτα-
ση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της 
σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται 
στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του 
π.δ. 164/2004 (Α΄134).

2. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης 
και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο 
του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76), παρατείνονται 
αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 
2021.»

Άρθρο τριακοστό πέμπτο

Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 

επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 
(Α΄259), ως προς την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δη-
μοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση 
Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό έκτο

Παράταση ισχύος ρύθμισης των 

προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων 

δειγματισμού

Η ισχύς του άρθρου δέκατου ένατου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς 
τις προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού, 
παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό έβδομο

Ανανέωση μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων 

γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων - 

Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 

του ν. 4764/2020

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 
(Α΄256), ως προς την ανανέωση των μηνιαίων και επανα-
λαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων, που 
παρατάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) 
από τη λήξη της έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, παρα-
τείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό όγδοο

Δυνατότητα κατ΄ οίκον εμβολιασμού των 

δικαιούχων πολιτών - Παράταση ισχύος της 

παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 
(Α΄256), ως προς την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμ-
ματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για 
τον εμβολιασμό κατ΄ οίκον δικαιούχων πολιτών, παρα-
τείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό ένατο

Δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.-

Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του

ν. 4764/2020

Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 ως προς τη 
διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 
από τον Ε.Ο.Δ.Υ., που παρατάθηκε με το άρθρο 57 του 
ν. 4812/2021 (Α΄ 110) από τη λήξη της έως την 30ή Σε-
πτεμβρίου 2021, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 
31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τεσσαρακοστό

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες

κοινωνικής πρόνοιας - Τροποποίηση

του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130): α) η περ. α΄ 
της παρ. 1α τροποποιείται, ώστε να μην καταλαμβά-
νονται από αυτήν τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας, τα οποία προβλέπονται ρητά στην περ. ια΄ 
της παρ. 1α, β) στην περ. β΄ ο όρος «ειδικές ανάγκες» 
αντικαθίσταται από τον όρο «αναπηρία», γ) η περ. στ΄ της 
παρ. 1α τροποποιείται, προκειμένου να ενταχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής της και οι ανοικτές δομές των Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 
(Α΄16), δ) η παρ. 1β τροποποιείται, ώστε να αποσαφη-
νιστεί ότι ως νεοεισερχόμενοι στις δομές της παρ. 1α 

Vs1019-2
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νοούνται και οι ωφελούμενοι των ανοικτών δομών, να 
προβλεφθεί ότι κάθε νεοεισερχόμενος στις δομές της 
παρ. 1α αρκεί να έχει πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη 
μοναδική δόση εμβολιασμού, και να εξαιρεθούν από 
την υποχρέωση εμβολιασμού οι νοσηλευόμενοι στις μο-
νάδες της περ. α΄ της παρ. 1α, ε) η παρ. 2 τροποποιείται 
με την προσθήκη του προσωπικού των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στο υποχρεωτικά εμβολι-
αζόμενο προσωπικό, στ) στην παρ. 4 προστίθεται τρίτο 
εδάφιο, ζ) στην περ. β΄ της παρ. 6 μετά τη φράση «Στον 
εργοδότη που απασχολεί προσωπικό» προστίθεται οι 
λέξεις «ή παρέχει υπηρεσίες σε ωφελούμενους», και το 
άρθρο 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 206
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
1.α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων 
και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και 
φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, 
νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), 
ήτοι:

(α) Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Κλειστής 
Νοσηλείας, Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Ημε-
ρήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες Μονάδες Ιατρικής Απο-
κατάστασης του άρθρου 15 του π.δ. 395/1993 (Α΄ 166).

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με 
αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρό-
νοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β΄ 825).

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του 
άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄213).

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του 
π.δ. 631/1974 (Α΄271).

(στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του 
ν. 4109/2013 (Α΄16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιω-
μένοι ή άτομα με αναπηρία.

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρ-
θρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 
31ης Οκτωβρίου 2018 (Β΄ 4898).

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονι-
σμού Παροχών Υγείας.

(θ) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 
(Α΄2).

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της 
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοι-
χεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β΄ 1397).

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της 
απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β΄ 
789).

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 
Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του 
ν. 4756/2020 (Α΄235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο σπίτι».

1.β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσι-
ας υγείας, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις 

ανωτέρω κλειστές μονάδες και στις μονάδες των περ. 
β΄ και γ΄ και κάθε ωφελούμενος στις ανωτέρω λοιπές 
ανοιχτές μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να έχει πραγμα-
τοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού 
κατά του κορωνοϊού COVID-19 και να ολοκληρώσει τον 
εμβολιαστικό κύκλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Από την 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται 
τα πρόσωπα, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες από τις 
δομές της περ. α΄ της παρ. 1.α.

2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνο-
ϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρι-
κό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε 
ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (δι-
αγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, 
νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς και 
στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η υπο-
χρέωση του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει και τους 
φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου 
των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδα-
στές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε 
κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται 
σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), 
σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές 
υγείας.

3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται 
κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λει-
τουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία 
ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών 
δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασ-
δήποτε βαθμίδας, με φυσική παρουσία εντός των δομών 
αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει 
υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, 
σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος 
ο φορέας λειτουργίας των δομών.

4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι 
έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη 
νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας 
που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι 
υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας 
εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειο-
νομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς 
ιατρούς. Ειδικώς τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν 
να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για 
αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζεται με την πραγμα-
τική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, 
όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύ-
νανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, 
με αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους 
και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές του δεύτερου 
εδαφίου.
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5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η 
επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. 
(EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου 
πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α΄87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4806/2021 (Α΄95) με πληροφορίες σχετικά 
με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου 
του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από 
τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού 
της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄256), 
ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 
1 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατεί-
ας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης 
χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου 
εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο 
της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 
(Α΄118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του 
ανωτέρω άρθρου.

6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας 
οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε 
πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το 
υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη 
ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε 
ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον 
προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το 
υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή 
τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, με 
εξαίρεση τους φοιτητές και σπουδαστές που πρέπει να 
έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 
30ή Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού 
κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περί-
πτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται 
οι ακόλουθες συνέπειες:

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς 
του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με 
απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το 
ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για 
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, 
δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση 
της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται 
με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της 
ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο 
χρόνο.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέ-
χρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής 
δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης 

του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλε-
πόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο 
εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή 
της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό 
διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του 
παρόντος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε 
συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 
καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανει-
ζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται 
με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό 
ή παρέχει υπηρεσίες σε ωφελούμενους κατά παράβαση 
του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: βα) 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και 
έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περί-
πτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και 
έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Υπόχρεο ερ-
γοδότη, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, 
συνιστά κάθε εργοδότης για το σύνολο του προσωπικού 
του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε 
αυτόν ή το απασχολούμενο σε αυτόν μέσω Εταιρειών 
Προσωρινής Απασχόλησης προσωπικό. Κατ΄ εξαίρεση, 
υπόχρεοι εργοδότες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών-ερ-
γολάβοι για το προσωπικό που απασχολούν σε δομές 
ή και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών.

γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις 
δομές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρό-
ντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε πα-
ράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, β) 
σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέ-
λεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση 
και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπη-
ρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του 
παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώ-
σεις:

γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δη-
μόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παρά-
βασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα 
δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,

γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης του ν. 3892/2010 (Α΄ 189), και

γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονι-
κών συνταγών του ν. 3892/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες 
σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
(ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν 
στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο 
ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη 
δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με το παρόν. 
Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προη-
γούμενου εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 
ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
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Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για 
παραβάσεις που τελούνται από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος.

δ) Στην περίπτωση φοιτητών, ο επικεφαλής της ακα-
δημαϊκής μονάδας και ο διδάσκων κάθε μαθήματος, 
καθώς και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. 
και των Κολλεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές 
των αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται να μην επι-
τρέπουν τη συμμετοχή του φοιτητή ή του σπουδαστή 
σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται 
εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων και των ιδιωτικών δομών υγείας.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση 
συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται 
και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων 
που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται 
η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολια-
σμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακο-
λούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με 
την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρό-
ντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να εξειδι-
κεύονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, να καθορίζονται 
οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος και 
τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, 
η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των παραβάσε-
ων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων, 
βεβαίωσης και είσπραξης διοικητικών προστίμων, ο 
τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες άρσης των κυρώσε-
ων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται 
οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υπο-
χρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορί-
ζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
της παρ. 4.

8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογεί-
ται έως τις 31.10.2021.»

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο

Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών 

ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού-

 Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του

ν. 4796/2021

Η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α΄63) τρο-
ποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 
του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄76), και η παρ. 3 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid 
test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γε-
νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν 
σε έναν Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμα-
σιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ. 3 
του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄76), διατηρείται σε ισχύ 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.»

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο

Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από 

κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα-

Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού 

όγδοου του ν. 4812/2021

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού όγδοου του 
ν. 4812/2021 (Α΄110), ως προς τα επιπλέον σημεία διάθε-
σης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης 
από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο

Πρώιμη πρόσβαση («παρηγορητική χρήση»)

σε μονοκλωνικά αντισώματα ή λοιπά φάρμακα

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Η χορήγηση στην Ελλάδα μη εγκεκριμένων μονο-
κλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων, τα οποία 
προορίζονται για την πρόληψη της βαριάς νόσησης σε 
επιβεβαιωμένους COVID-19 ασθενείς που εμπίπτουν 
στο άρθρο 2 της απόφασης του Υπουργού Υγείας υπό 
στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 (Β΄ 558) και για τα 
οποία έχει εκδοθεί επιστημονική γνώμη της Επιτροπής 
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.), είναι δυνατή μόνον στο 
πλαίσιο ομαδικού προγράμματος πρώιμης πρόσβασης, 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται 
μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19 κατόπιν εισήγη-
σης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων 
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες θεσπίζε-
ται, ανά φάρμακο, θεραπευτικό πρωτόκολλο, με το οποίο 
καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ασθενών 
(ενδεικτικά, νοσηλευόμενοι ή μη, προσδιορισμός ομά-
δων υψηλού κινδύνου, στάδιο εξέλιξης της νόσου), η 
ένδειξη και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.

β) Για τη θέσπιση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου 
λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική γνώμη της Επιτρο-
πής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.), τα τρέχοντα επιδημι-
ολογικά και επιστημονικά δεδομένα, η προσδοκώμενη 
αποτελεσματικότητα έναντι των εκάστοτε μεταλλάξεων 
του ιού SARS-COV2 και η εξάντληση ή απροσφορότητα 
των εν λόγω κατηγοριών των διαθέσιμων εγκεκριμένων 
θεραπειών.

γ) Το πρόγραμμα που καταθέτει στον ΕΟΦ ο υπεύ-
θυνος ομαδικού προγράμματος πρώιμης πρόσβασης 
ενόψει της χορήγησης της οικείας άδειας δεν μπορεί να 
είναι ευρύτερο του ως άνω θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην υπουρ-
γική απόφαση υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011, 
η κάλυψη της σχετικής δαπάνης βαρύνει το Δημόσιο.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011.
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προς τη διάθεση του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. σε 
Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., πα-
ρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο ένατο

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μορια-

κών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του 
ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς τους όρους χρήσης δο-
κιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και την 
υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο

Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την 

υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύ-

ου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες 

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμά-

των βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 

κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέ-
ταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη σύναψη συμβάσεων 
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου 
νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής 
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από 
πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», 
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 
2021.

Άρθρο ενδέκατο

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 
86), ως προς τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός 
εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνο-
ϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται από 
τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δωδέκατο

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπα-

θείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 

περιορισμό

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 
83), ως προς τη διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε 

ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε πε-
ριορισμό, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών

υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς

με κορωνοϊό COVID-19

Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και 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), ως προς τη δυνατότητα κατ΄ 
οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών 
των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιατρών της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε ασφαλισμένους 
και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται από τη λήξη 
της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση

οικογενειακών ιατρών

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογε-
νειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 
(Α΄ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού 
ιατρού ιδιωτών ιατρών, παρατείνεται από τη λήξη της 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως του χρόνου 
λήξης τους, με τους ίδιους όρους.

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορί-
ζεται για το χρονικό διάστημα από 1ης.10.2021 έως 
31.12.2021 στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
κατ΄ ανώτατο όριο.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω

του κορωνοϊού COVID-19

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρό-
νου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που 
θα τοποθετηθούν έως τις 31.12.2021, κατ΄ εφαρμογήν 
του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και 
της παρ. 1 του τριακοστού δεύτερου άρθρου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρί-
ου 2021. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει 
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 
προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές 
και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστη-
μα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια 
των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η 
δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των 
ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά 
δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους 
από το Υπουργείο Υγείας, κατ΄ εφαρμογήν της παρ. 2 
του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε 
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με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, ισχύει έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο έκτο

Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού

και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατά το μέρος 
που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και 
λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη 
λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο έβδομο

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς

ή για την παρασκευή αντισηπτικών

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 
83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμέ-
νης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 
ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς 
το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα 
αζήτητα αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και 
λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή 
για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται από τη 
λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο όγδοο

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέ-

μηση 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), ως προς 
τη μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από 
τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο δέκατο ένατο

Διάθεση χώρων και προσωπικού

για την καταπολέμηση της διασποράς

του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς 
την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την 
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από τη 
λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 
(Α΄ 214), ως προς τη διάθεση επιμέρους χώρων ιδιωτι-
κών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών 
υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, 
νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών πα-
ρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται 
από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό

Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού,

μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 

για την καταπολέμηση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της 

χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως 
προς τη δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκομειακού 
εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 
για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό πρώτο

Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή

διά θαλάσσης ασθενών

H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 
ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη 
πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών 
νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη 
λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια

αεροδιακομιδών ασθενών

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του 
ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή 
προσφορά και επίταξη αεροσκαφών για τη διενέργεια 
αεροδιακομιδών ασθενών, παρατείνεται από τη λήξη 
της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο εικοστό τρίτο

Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες 
υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, 
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 
2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020, ως προς 
την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και παρόχων 
του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2021.

3. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 
ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται από τη λήξη 
της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

4. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), 
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