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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4737
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της
από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S.
ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που
εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και
του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
(Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”» ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
Άρθρο πρώτο: Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς και του
Παραρτήματός της
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων - Τροποποίηση του άρθρου 27
του ν. 3984/2011
Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της υπό
εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)
Άρθρο τέταρτο: Παράταση συμβάσεων προσωπικού
διαφόρων ειδικοτήτων
Άρθρο πέμπτο: Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών
ιατρών
Άρθρο έκτο: Οργανωτικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών

Αρ. Φύλλου 204

Άρθρο έβδομο: Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας - Τροποποίηση του άρθρου 33
του ν. 4025/2011
Άρθρο όγδοο: Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Άρθρο ένατο: Αριθμός χειρουργικών αιθουσών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Άρθρο δέκατο: Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας
Άρθρο ενδέκατο: Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση
του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο δωδέκατο: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων
Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ για
το έτος 2019
Άρθρο δέκατο τρίτο: Ποινές ιατρών - Τροποποίηση
του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008
Άρθρο δέκατο τέταρτο: Άυλα παραπεμπτικά
Άρθρο δέκατο πέμπτο: Όριο φαρμακευτικής δαπάνης
ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έκτο: Δαπάνες συμβεβλημένων και μη
συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έβδομο: Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο: Αγορά φαρμάκων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ)
για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων
Άρθρο δέκατο ένατο: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό: Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020
Άρθρο εικοστό πρώτο: Ρυθμίσεις συνταγογράφησης οπιοειδών και λοιπών ουσιών - Τροποποίηση του
άρθρου 1 του π.δ. 148/2007
Άρθρο εικοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 του ν. 3305/2005
Άρθρο εικοστό τρίτο: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και
έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο εικοστό τέταρτο: Διαδικασία επιλογής Διοικητή
και Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου - Τροποποίηση
του άρθρου 7 του ν. 3329/2005
Άρθρο εικοστό πέμπτο: Προϊόντα δειγματισμού

10868

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο εικοστό έκτο: Συμπληρωματικός Κρατικός
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19
Άρθρο εικοστό έβδομο: Παράταση ρυθμίσεων για τον
κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο εικοστό όγδοο: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας
Άρθρο εικοστό ένατο: Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Tροποποίηση του
άρθρου 28 του ν. 4708/2020
Άρθρο τριακοστό: Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας
Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης
δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για
τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό πρώτο: Όροι χρήσης δοκιμασιών
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών
COVID-19
Άρθρο τριακοστό δεύτερο: Δωρεά για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής ΜΕΘ
Άρθρο τριακοστό τρίτο: Χορήγηση ανταποδοτικών
υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ
Άρθρο τριακοστό τέταρτο: Όργανα διοίκησης και
ελέγχου ΕΟΠΠΥ - Τροποποίηση του άρθρου 20 του
ν. 3918/2011
Άρθρο τριακοστό πέμπτο: Αρμοδιότητες του Διοικητή
του ΕΟΠΠΥ και Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή
Άρθρο τριακοστό έκτο: Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού
Προέδρου - Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας
Άρθρο τριακοστό έβδομο: Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ΕΟΠΠΥ
και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων - Ρυθμίσεις διοικητικής
αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΠΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο τριακοστό όγδοο: Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Άρθρο τριακοστό ένατο: Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με έναν
υπόλογο για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση του άρθρου 100 του
ν. 4270/2014
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό: Τροποποίηση του π.δ. 131/1987
«Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων
ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους
σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α΄ 73)
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Επιτροπή Ιοντιζουσών
και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΝΑ «IANO» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω έντονων
καιρικών φαινομένων
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση
του ν. 3877/2010
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών για την καταγραφή ζημιών
από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο: Ειδικότερος προσδιορισμός επιχορηγήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 36
του ν. 2459/1997
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο: Έκδοση αποφάσεων
πληρωμής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Τροποποίηση του άρθρου Ι του ν. 4728/2020
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο: Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”» ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης
της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς και
του Παραρτήματός της
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 24.9.2020
τροποποίηση της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT
FOUNDATION)», που εδρεύει στο Λιχτενστάιν, Sladtle 27,
Vaduz, Liechtenstein, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Καλλιθέα
Αττικής, στη Λεωφ. Συγγρού 356, καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα 1, που υπεγράφησαν μεταξύ
των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του
Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:
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åÄéàéèàeãéÇ1 [ièÑénçéòäàeãéñ }qq\ âbà [ièÑétÄbêwfÄèëÑbê\$ ìêdçÅê1
)3KAJ*" XwÇV} { áÄÑêÑw{Y{$ { êÖÑÅv|X}V ~V} { êVÖtWÑY{ ZÑá ]ÖyÑá cÉÑêÄ}YÅÑé
sgg~V}ZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜçêäÜVáZtÑÖwzÑÇZV}~VZäZuÖä&
)3KAJ 7=-L 81=KMA-L* XwÇV} { áÄÑêÑw{Y{$ { êÖÑÅv|X}V ~V} { êVÖtWÑY{ ZäÇ
~tZä|} VÇVÄáZ}~èÜ VÇV[XÖçÅXÇäÇ êÖVyÅtZäÇ ~V} VÇZ}~X}ÅuÇäÇ$ YéÅ[äÇV ÅX ZV
YàuW}V ~V} uyyÖV[V êÑá êÖÑYVÖZèÇZV} YZ{Ç êVÖÑéYV$ VÇV[uÖÑÇZV} VÇVÄáZ}~t YZÑ
tÖ|ÖÑ+~V}VêÑZXÄÑéÇVÇVêçYêVYZÑZÅvÅVZ{ÜêVÖÑéYVÜ2
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- e ~VZVY~Xáv juVÜ mZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g&$ { ÑêÑwV |V VÇXyXÖ|Xw YZ{Ç |uY{ êÑá
YvÅXÖV ~VZVÄVÅxtÇX} Ñ áêtÖàäÇ áêçyX}ÑÜ àèÖÑÜ YZt|ÅXáY{Ü$ YZÑ l&p& +*/ ZÑá
Xy~X~Ö}ÅuÇÑá ÖáÅÑZÑÅ}~Ñé YàXWwÑá ZÑá bvÅÑá gVÄÄ}|uVÜ$ êÑá êXÖ}~ÄXwXZV} Vêç Z}Ü
ÑWÑéÜ bÑãÖtÇ{Ü % háY}~ÖtZÑáÜ % hXä[çÖÑá oáyyÖÑé % pVyÅVZtÖàÑá mÄuYYV$
êÄvÖÑáÜ ~áÖ}çZ{ZVÜ ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé b{ÅÑYwÑá$ YéÅ[äÇV ÅX ZÑ tÖ|ÖÑ *( ZÑá Ç&
+)(.'*((+"`! +(#$
@ Ñ êÄvÖ{Ü XÉÑêÄ}YÅçÜ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& êÑá VÇV[uÖXZV} VÇäZuÖä
áêçV!$
A { Xê}ÄX~Z}~v VÇV~VZVY~Xáv ÅXÅÑÇäÅuÇäÇ WäÅVZwäÇ ~V}àèÖäÇ ZÑá á[}YZtÅXÇÑá
VáZçÇÑÅÑá~Z{ÖwÑá ZÑás&g&g& êÑáXê{ÖXtzÑÇZV}tÅXYVVêç Z{ÇêÖÑY|v~{Z{ÜjuVÜ
mZuÖáyVÜ$
. { W{Å}ÑáÖywV êÖçY|XZäÇ áêÑyXwäÇ |uYXäÇ YZt|ÅXáY{Ü ~V} W}VÅçÖ[äY{ ZÑá
êXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜàèÖÑá$
/ { wWÖáY{ ~V} Ñ XÉÑêÄ}YÅçÜ ZÑá sÇtYX}Ñá c|Ç}~Ñé iXZVÅÑYàXáZ}~Ñé guÇZÖÑá
"s&c&ic&g&#$ çêäÜêÖÑxÄuêXZV}YZÑ~áÖäZ}~ç Z{ÜoéÅxVY{ÜÇçÅÑ$
01 { W{Å}ÑáÖywV XÄ}~ÑWÖÑÅwÑá y}V Z{Ç XêXwyÑáYV ÅXZV[ÑÖt VY|XÇèÇ ~V}
ÅÑYàXáÅtZäÇ$
B { YéYZVY{ ~V} ÄX}ZÑáÖywV YéyàÖÑÇ{Ü ~V} êÄvÖäÜ VÇVÇXäÅuÇ{Ü êV}W}VZÖ}~vÜ
~Ä}Ç}~vÜ XÉX}W}~XáÅuÇ{Ü YZ{Ç êV}W}~v ~VÖW}ÑÄÑywV ~V} ~VÖW}ÑàX}ÖÑáÖy}~v$ ÅX ZÑ
W}V~Ö}Z}~ç ZwZÄÑ PsÇtYX}ÑmVwWäÇQ ~V}
C { YéÇZVÉ{ ~V} u~WÑY{ ZäÇ ÅXÄXZèÇ ~V} XyyÖt[äÇ êÑá VêV}ZÑéÇZV} y}V Z{Ç
áÄÑêÑw{Y{ ZäÇ êÖÑVÇV[XÖçÅXÇäÇ áêç V#$ x#$ y#$ W#$ X#$ ~V} YZ# êÖVyÅtZäÇ ~V}
VÇZ}~X}ÅuÇäÇZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ&
)3KAJ 5IJPGE0HJO ;66* XwÇV} { VÇVÇuäY{ ÅuÖÑáÜ ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé ZÑá
á[}YZtÅXÇÑá~Z}ÖwÑá ZÑás&g&g& ~V|èÜ~V}{VÇVÇuäY{v êÖÑÅv|X}VÇuÑáXÉÑêÄ}YÅÑé
êÑá|VàÖ{Y}ÅÑêÑ}XwZV} ZçYÑ y}VZ{ÄX}ZÑáÖywV Z{ÜáêtÖàÑáYVÜ êZuÖáyVÜ ZÑás&g&g&
çYÑ ~V} y}V Z{ ÄX}ZÑáÖywV Z{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ XêwZ{xtYX} ZÑá mVÖVÖZvÅVZÑÜa êÑá
VêÑZXÄXwVÇVêçYêVYZÑ ZÅvÅVZ{ÜêVÖÑéYVÜ&
%"%"(" zèéòéòéàdÇfbà âbàbåfàâbáÇefbfbà ééèàeãïêfÜê[yñãÉbeÜê\ìêdçÅê1
)9OH@-0C*" { êVÖÑéYVYéÅxVY{bäÖXtÜ$ çêäÜ ZáàçÇ ZÖÑêÑêÑ}XwZV}~V}}YàéX}$ ÅX
çÄÑáÜ ZÑáÜ YáÅ[äÇ{ÅuÇÑáÜ çÖÑáÜ ~V} tÖ|ÖV VáZvÜ$ ZV êVÖVÖZvÅVZt Z{Ü ~V} ZV
Xê}YáÇVêZçÅXÇV YX VáZvÇuyyÖV[V ~V} YàuW}V& c}W}~çZXÖV$ YZ{Ç êVÖÑéYV YéÅxVY{
êÖÑYVÖZèÇZV}~V}VêÑZXÄÑéÇVÇVêçYêVYZÑÅuÖÑÜVáZvÜZVXÉvÜmVÖVÖZvÅVZV2 )# pÑ
PmVÖtÖZ{ÅV`QYZÑÑêÑwÑXÅêXÖ}uàÑÇZV}{lÖ}YZ}~vÅXÄuZ{`Öà}ZX~ZÑÇ}~èÇ$ oZVZ}~èÇ
~V} êÖÑÅXÄuZ{ e'i cy~VZVYZtYXäÇ |XäÖ{ÅuÇV Vêç Z{ b}Xé|áÇY{ pXàÇ}~èÇ
qê{ÖXY}èÇ ZÑá qêÑáÖyXwÑá qyXwVÜ~V} çYäÇ êXÖ}yÖt[ÑÇZV} VÇVÄáZ}~t YZÑ tÖ|ÖÑ +
êVÖ&) Z{Ü êVÖÑéYVÜ ~V} VêÑZáêèÇÑáÇ ZçYÑ ZÑ ]ÖyÑ çYÑ ~V} Z{Ç áêtÖàÑáYV
~VZtYZVY{ ZÑá~Z}ÖwÑá& *# pÑ PmVÖtÖZ{ÅVaQ YZÑÑêÑwÑ VêÑZáêèÇXZV}Ñ VÇVÄáZ}~çÜ
~VZtÄÑyÑÜ ZÑá êVÖVW}WçÅXÇÑá XÉÑêÄ}YÅÑé y}V Z{ juV mZuÖáyV$ Ñ XÉÑêÄ}YÅçÜ

10871

10872

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

y# Z}ÜêÖçZáêXÜêXÖ}xVÄÄÑÇZ}~uÜWXYÅXéYX}ÜáyX}ÑÇÑÅ}~èÇÅÑÇtWäÇ$ YéÅ[äÇVÅX Z{Ç
}YàéÑáYV ÇÑÅÑ|XYwV y}V Z}Ü êXÖ}xVÄÄÑÇZ}~uÜ Xê}êZèYX}Ü ZÑá ]ÖyÑá$ çêäÜ VáZç
êXÖ}yÖt[XZV}YZÑtÖ|ÖÑ ) Z{ÜêVÖÑéYVÜoéÅxVY{Ü$
W# ZVVÖà}ZX~ZÑÇ}~tYàuW}V Z{ÜÑÖ}YZ}~vÜÅXÄuZ{ÜêÑáXê}YáÇtêZÑÇZV} YZ{ÇêVÖÑéYV$
~V|èÜ~V}ZVáêçÄÑ}êVYàuW}VW{ÄVWv ZVYàuW}VYZVZ}~vÜ~V}VÇZ}YX}YÅ}~vÜÑÖ}YZ}~vÜ
ÅXÄuZ{Ü y}V Z{ juV mZuÖáyV$ ZV YàuW}V Z{Ü XÇXÖy{Z}~vÜ ~V} êV|{Z}~vÜ
êáÖÑêÖÑYZVYwVÜ y}V Z{Ç juV mZuÖáyV$ ZV YàuW}V ~VZçâXäÇ y}V Z}Ü ÇuXÜ |uYX}Ü
YZt|ÅXáY{Ü$ Z}Ü W}VyÖVÅÅVZ}~uÜÅXÄuZXÜ$ ZV W}VyÖtÅÅVZV$ ~V|èÜ ~V} Z{Ç êÖÑÅXÄuZ{
{ÄX~ZÖÑÅ{àVÇÑÄÑy}~èÇ"e'i#Xy~VZVYZtYXäÇ&
X# ZÑÇ ~VZtÄÑyÑ ZÑá êVÖVW}WçÅXÇÑá XÉÑêÄ}YÅÑé y}V Z{ juV mZuÖáyV$ y}V Z{Ç
VÇVÇuäY{ ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé Z{Ü á[}YZtÅXÇ{Ü êZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& ~V|èÜ y}V Z{
ÄX}ZÑáÖywV ZçYÑ Z{Ü á[}YZtÅXÇ{Ü êZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& çYÑ ~V} y}V Z{ ÄX}ZÑáÖywV Z{Ü
juVÜ mZuÖáyVÜ$ êÑá Xê}YáÇtêZXZV} YZ{Ç êVÖÑéYV& l ~VZtÄÑyÑÜ ZÖÑêÑêÑ}XwZV} ÅX
uyyÖV[{YáÅ[äÇwVÅXZVÉéZÑáfWÖéÅVZÑÜ~V} ZÑás&g&g&$àäÖwÜÇVVêV}ZXwZV}~éÖäY{
ÅX ÇçÅÑ ~V} XÇ yuÇX}Å{ X[VÖÅÑzçÅXÇ{Ü Z{Ü êVÖ&+ ZÑá tÖ|ÖÑá ))& pÑ wW}Ñ }YàéX} ~V}
y}VZ{ÇVÇVÇuäY{ ZÑáXÉÑêÄ}YÅÑéZÑáá[}YZtÅXÇÑá~Z}ÖwÑá ZÑás&g&g&
YZ# Z{Ç ÅXÄuZ{ X[VÖÅÑyvÜ `Öà}ZX~ZÑÇ}~èÇ$ oZVZ}~èÇ ~V} e'i cy~VZVYZtYXäÇ
YáÅêXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇäÇ~V} ZÑá oàXWwÑá ~V} UV~uÄÑá`Y[tÄX}VÜ~V} qyXwVÜ"o`q~V}
U`q#$ { ÑêÑwV|VX~êÑÇ{|XwxtYX} Z{ÜÑÖ}YZ}~vÜ`Öà}ZX~ZÑÇ}~vÜ~V}oZVZ}~vÜÅXÄuZ{Ü
êÑá XÅêXÖ}uàXZV} YZÑ mVÖtÖZ{ÅV `$ êÑá ~áÖèÇÑÇZV} YéÅ[äÇV ÅX Z{Ç êVÖ&) ZÑá
tÖ|ÖÑá , ~V} Z{Ç ÑÖ}YZ}~v ÅXÄuZ{ e'i Xy~VZVYZtYXäÇ êÑá Xy~ÖwÇXZV} YéÅ[äÇV ÅX
Z{ÇêVÖ&+ZÑátÖ|ÖÑá,&
{# çÄV ZV YàuW}V ~V} Z}ÜXy~ÖwYX}Ü êÑáÅÇ{ÅÑÇXéÑÇZV} YZ{Ç êVÖÑéYV êVÖtyÖV[Ñ ~V}
êXÖ}yÖt[ÑÇZV}YZÑmVÖtÖZ{ÅV` Z{ÜêVÖÑéYVÜoéÅxVY{Ü&Q
P*& oX ~t|X êXÖwêZäY{ ZÑ ^WÖáÅV v Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü WXÇ áêÑàÖXÑéÇZV} ÇV
êÖÑxÑéÇ YX Ñ}VWvêÑZX êXÖV}ZuÖä ÅXÄuZ{ v XÇuÖyX}V v XÖyVYwV êÑá V[ÑÖt YZÑ
êÖÑVÇV[XÖ|uÇ áêtÖàÑÇ VáZçÇÑÅÑ ~ZvÖ}Ñ êuÖVÇ Z{Ü Xê}ÄX~Z}~vÜ VÇV~VZVY~XávÜ
ÅXÅÑÇäÅuÇäÇWäÅVZwäÇ~V}àèÖäÇêÑá Xê{ÖXtzÑÇZV}tÅXYVVêç Z{ÇêÖÑY|v~{ Z{Ü
juVÜmZuÖáyVÜ$ X~ZçÜXtÇXwÇV}VêVÖVwZ{ZXÜy}VZ{ÇÑÄÑ~ÄvÖäY{ ZÑáVÇZ}~X}ÅuÇÑáZ{Ü
oéÅxVY{Ü&Q
P,& l UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü W}VZ{ÖXw ZÑ W}~VwäÅV ÇV VÇZ}~V|}YZt ~VZt Z{Ç ~ÖwY{ ZÑá
áÄ}~t$ X[çW}V$ Å{àVÇvÅVZV~V}Y~Xé{ êÑáVÇV[uÖÑÇZV}YZVXê}YáÇVêZçÅXÇVuyyÖV[V
ÅX tÄÄV wW}VÜ v êVÖçÅÑ}VÜ êÑ}çZ{ZVÜ$ ÅX yÇèÅÑÇV XwZX Z{Ç ZVàéZXÖ{ X~ZuÄXY{ ZÑá
]ÖyÑáXwZXZ{Ç~VÄéZXÖ{ÄX}ZÑáÖy}~vVêçWÑYv ZÑá&Q
P.& pÑ ]ÖyÑ |V áÄÑêÑ}{|Xw Vêç ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü Ñ ÑêÑwÑÜ |V YáÇtêZX}
YáÅxtYX}ÜÅX êÖÑÅ{|XáZuÜ$ êVÖçàÑáÜáê{ÖXY}èÇ~&Ä&ê& YZÑ êÄVwY}Ñ Z{ÜáÄÑêÑw{Y{Ü
ZÑá ]ÖyÑá& gVZ! XÉVwÖXY{$ YáÅxtYX}Ü êÑá V[ÑÖÑéÇ YZÑÇ XÉÑêÄ}YÅç Z{Ü juVÜ
mZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& êÑá VÇV[uÖXZV} VÇäZuÖä v YZ{Ç VÇVÇuäY{ ÅuÖÑáÜ ZÑá
XÉÑêÄ}YÅÑé ZÑá á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ZÑás&g&g&$ WéÇVZV} ÇV YáÇtêZÑÇZV} ~V} Vêç ZÑ
^WÖáÅV&Q
P/& e Xá|éÇ{ ZÑá fWÖéÅVZÑÜ êXÖ}ÑÖwzXZV} VêÑ~ÄX}YZ}~t YZ{Ç VÇtÄ{â{ ZÑá ~çYZÑáÜ
áÄÑêÑw{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá YéÅ[äÇV ÅX ZV çYV êÖÑxÄuêÑÇZV} YZÑ tÖ|ÖÑ * Z{Ü

10873

10874

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

oéÅxVY{Ü~V} YZ{ W}t|XY{ ZäÇVÇVy~VwäÇ êçÖäÇ êÖÑÜ ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü y}V
Z{ÇáÄÑêÑw{Y{ZÑá]ÖyÑá&Q
P0& l UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü YáÇ}YZt ÇÑÅ}~ç êÖçYäêÑ }W}äZ}~Ñé W}~VwÑá ~V} WXÇ
XÇZtYYXZV} ~V|R Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ YZÑÇ XáÖéZXÖÑ W{ÅçY}Ñ ZÑÅuV$ YZÑ W{ÅçY}Ñ
ÄÑy}YZ}~ç$ YZ}Ü W}VZtÉX}Ü êXÖw X~êçÇ{Y{Ü ÅXÄXZèÇ$ X~ZuÄXY{Ü uÖyäÇ$ êVÖÑàvÜ
áê{ÖXY}èÇ ~V} êÖÑÅ{|X}èÇ ZÑá b{ÅÑYwÑá ÑéZX ~V} áêtyXZV} YZ}Ü W}VZtÉX}Ü y}V Z{Ç
êÖçYÄ{â{ êÖÑYäê}~Ñé YZÑ W{ÅçY}Ñ ZÑÅuV& T}V çYV |uÅVZV WXÇ Öá|ÅwzÑÇZV} YZÑÇ
êVÖçÇZV ÇçÅÑ }YàéÑáÇ Ñ} W}VZtÉX}Ü ZÑá j& ,-,0'*()0$ äÜ }YàéÑáÇ& l UÑÖuVÜ
qÄÑêÑw{Y{Ü VêÑÄVÅxtÇX}$ y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ ZÑá ]ÖyÑá$ çÄäÇ ZäÇ VZXÄX}èÇ ~V}
êÖÑÇÑÅwäÇ ZÑá b{ÅÑYwÑá ~V|èÜ ~V} ZäÇ [ÑÖÑÄÑy}~èÇ ~V} ÄÑ}êèÇ VêVÄÄVyèÇ ZÑá
gÑ}Çä[XÄÑéÜ fWÖéÅVZÑÜ P`hck`jbnlo o& sj`oeoQ çêäÜ XÇWX}~Z}~t$ VáZuÜ ZÑá
tÖ|ÖÑá.Z{ÜoéÅxVY{Ü&Q
(%+% zèéòéòéàéñåfbà âbàbåfàâbáÇefbåfbàéàòbè~Ñèbgéà * âbà-féë~èáèéë+fÜêyñãÉbeÜê
"P\WX}XÜ%çÖÑ}WçÅ{Y{Ü%X[VÖÅÑyv~XwÅXÇäÇW}VZtÉXäÇQ#äÜXÉvÜ2
P+& iX `êç[VY{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ$ éYZXÖV Vêç X}Yvy{Y{ Z{Ü b}Xé|áÇY{Ü
pXàÇ}~èÇ qê{ÖXY}èÇ$ Xy~ÖwÇXZV} { ÑÖ}YZ}~v ÅXÄuZ{ {ÄX~ZÖÑÅ{àVÇÑÄÑy}~èÇ
Xy~VZVYZtYXäÇêÑá áêuàX}|uY{ tWX}VÜWçÅ{Y{ÜVÑÖwYZÑáàÖçÇÑá y}V Z{ÇVÇuyXÖY{
Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ~V} y}V éÄXÜ Z}Ü VêV}ZÑéÅXÇXÜ XÖyVYwXÜ y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ ZÑá
]ÖyÑá YéÅ[äÇV ÅX ZV VÇV[XÖçÅXÇV YZÑ tÖ|ÖÑ + Z{Ü êVÖÑéYVÜ$ äÜ êÖÑÜ Z{Ç
ÑÖ}YZ}~v ÅXÄuZ{ e'i Xy~VZVYZtYXäÇ& iX çÅÑ}V Vêç[VY{$ éYZXÖV Vêç X}Yvy{Y{ Z{Ü
b}Xé|áÇY{Ü pXàÇ}~èÇ qê{ÖXY}èÇ ZÑá qêÑáÖyXwÑá qyXwVÜ$ Xy~ÖwÇXZV} { ÅXÄuZ{
X[VÖÅÑyvÜ
`Öà}ZX~ZÑÇ}~èÇ$
oZVZ}~èÇ
~V}
e'i
cy~VZVYZtYXäÇ
YáÅêXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇäÇ~V} ZÑáoàXWwÑá ~V} UV~uÄÑá `Y[tÄX}VÜ~V} qyXwVÜ "o`q~V}
U`q#$ {ÑêÑwV|VX~êÑÇ{|XwxtYX}Z{ÜÑÖ}YZ}~vÜÅXÄuZ{Ü`Öà}ZX~ZÑÇ}~èÇ~V}oZVZ}~èÇ
êÑáXÅêXÖ}uàXZV}YZÑmVÖtÖZ{ÅV`~V} Z{ÇÑÖ}YZ}~vÅXÄuZ{ e'iXy~VZVYZtYXäÇêÑá
Xy~ÖwÇXZV} ~VZt ZÑ êÖÑ{yÑéÅXÇÑ XWt[}Ñ& e uÇVÖÉ{ ZäÇ XÖyVY}èÇ WéÇVZV} ÇV ÄtxX}
àèÖV ÅXZt Z{Ç W{ÅÑYwXáY{ Z{Ü Vêç[VY{Ü ZÑá WXáZuÖÑá XWV[wÑá Z{Ü êVÖÑéYVÜ
êVÖVyÖt[Ñá& l} àÑÖ{yÑéÅXÇXÜ tWX}XÜ YéÅ[äÇV ÅX Z{Ç êVÖ&) ~V} Z{Ç êVÖÑéYV
êVÖtyÖV[Ñ$ }YàéÑáÇ~VZt êVÖu~~Ä}Y{ ~t|X tÄÄ{Ü yXÇ}~vÜv X}W}~vÜ W}tZVÉ{Ü ÇçÅÑá
äÜêÖÑÜZÑá[}YZtÅXÇÑ~ZvÖ}Ñ~V}Z{juVmZuÖáyV& _ÖÑ}~V}êXÖ}ÑÖ}YÅÑwWçÅ{Y{Ü~V}
~Z}Ö}ÑÄÑy}~uÜ W}VZtÉX}Ü|XäÖÑéÇZV} Ñ} ~V|ÑÖ}zçÅXÇÑ} YZV YáÇ{ÅÅuÇV YàuW}V uYZä ~V}
VÇêVÖX~~ÄwÇÑáÇVêç Z}Ü~XwÅXÇXÜW}VZtÉX}ÜÅX Z{ÇXê}[éÄVÉ{ ZäÇXêçÅXÇäÇXWV[wäÇ&
pÑ ~ZvÖ}Ñ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ZÑá s&c&ic&g |V YáÅÅÑÖ[èÇXZV} ÅX Z}Ü }YàéÑáYXÜ
W}VZtÉX}Ü êÑá V[ÑÖÑéÇ YX |uÅVZV VY[tÄX}VÜ ~V} VÇZÑàvÜ ZÑá ~Z{ÖwÑá$
YáÅêXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇäÇ ZäÇ Öá|ÅwYXäÇ êXÖw êáÖÑêÖÑYZVYwVÜ$ VÇZ}YX}YÅ}~çZ{ZVÜ&
êÖçYxVY{Ü `ZçÅäÇ ÅX c}W}~uÜ `Çty~XÜ "`Åc`#$ áy}X}ÇvÜ ~V} VY[tÄX}VÜ YZÑáÜ
àèÖÑáÜ Z{Ü XÖyVYwVÜ ~V} VXÖÑêÄÑwVÜ& l} êVÖ& *$ + ~V} , ZÑá tÖ|ÖÑá *( ZÑá j&
+)(.'*((+ }YàéÑáÇ VÇVÄÑy}~èÜ X[VÖÅÑzçÅXÇXÜ& mÖ}Ç Z{Ç uÇVÖÉ{ ZäÇ Ñ}~ÑWÑÅ}~èÇ
XÖyVY}èÇXwÇV}áêÑàÖXäZ}~çÜÑÑÖ}YÅçÜZäÇÅXÄXZ{ZèÇZÑá]ÖyÑáVêç ZÑs&g&&g& ~V}
ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$ äÜ Xê}xÄXêçÇZäÇ Å{àVÇ}~èÇ YéÅ[äÇV ÅX Z}Ü }YàéÑáYXÜ
W}VZtÉX}Ü~V} Ñ} ÑêÑwÑ} WéÇVZV} ÇV VÇZ}~VZVYZV|ÑéÇÅX YáÅ[äÇwV ZÑás&g&g& ~V} ZÑá
UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü& cê}êÄuÑÇ$ ZÑs&g&g& ~V}Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü|VÑÖwYÑáÇVêç
~Ñ}ÇÑéXê}|XäÖ{ZvvXê}|XäÖ{ZuÜZÑá]ÖyÑá&Q
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P.& pÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ VÇVÄVÅxtÇX} YZÑ êÄVwY}Ñ Z{Ü VÖÅÑW}çZ{ZVÜ ZÑá ÇV
êÖÑxVwÇX}YXçÄXÜ Z}ÜVêVÖVwZ{ZXÜXÇuÖyX}XÜ~V} ÇVêVÖuàX}~t|X VÇVy~VwVYáÇWÖÑÅv
y}V Z{Ç u~WÑY{ êXÖV}ZuÖä VWX}èÇ ~V} Xy~ÖwYXäÇ êÑá WXÇ êÖÑxÄuêÑÇZV} Vêç Z{Ç
êVÖÑéYV YéÅxVY{ ~V}XÇWuàXZV} ÇV VêV}Z{|ÑéÇ y}V Z{ÇáÄÑêÑw{Y{ Z{ÜbäÖXtÜVêç
ZÑáÜ[ÑÖXwÜ ZÑáYZXÇÑé v XáÖéZXÖÑá W{ÅçY}Ñá ZÑÅuV$ çêäÜVáZçÜX~tYZÑZX ÑÖwzXZV}&
c}W}~çZXÖV$ ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ àÑÖ{yXw Z}Ü tWX}XÜ ~V} X~WwWX} XÉÑáY}ÑWÑZvYX}Ü$
Xy~ÖwYX}Ü ~V} VêÑ[tYX}Ü êÑá VêV}ZÑéÇZV} y}V Z{ YéÇWXY{ ZÑá cÖyÑZVÉwÑá ~V} ZÑá
]ÖyÑá ÅX Ww~ZáV lgs çêäÜ XÇWX}~Z}~t$ { tWX}V {ÄX~ZÖÑWçZ{Y{Ü$ áWÖÑWçZ{Y{Ü$
VêÑàuZXáY{Ü$ { tWX}V ~VZtÄ{â{Ü êXzÑWÖÑÅwÑá$ ~Äê& e êÖÑ|XYÅwV y}V Z{Ç u~WÑY{
ZäÇVêV}ZÑéÅXÇäÇVWX}èÇÑÖwzXZV}YXZuYYXÖ}Ü",#ÅvÇXÜVêçZ{Ç~VZt|XY{çÄäÇZäÇ
VêVÖVwZ{ZäÇ X~ ZÑá ÇçÅÑá XyyÖt[äÇ YZ{Ç ~VZt êXÖwêZäY{ VÖÅçW}V áê{ÖXYwV& oX
êXÖwêZäY{ êÑá Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü WXÇ ~VZV|uYX} çÄV ZV VêVÖVwZ{ZV X~ ZÑá
ÇçÅÑá uyyÖV[V y}V Z{Ç àÑÖvy{Y{ Z{Ü VÇZwYZÑ}à{Ü uy~Ö}Y{Ü v tWX}VÜ$ { VÇäZuÖä
êÖÑ|XYÅwVtÖàXZV} Vêç ZÑàÖÑÇ}~ç Y{ÅXwÑ êÑáVáZt|V~Ñ}ÇÑêÑ}{|ÑéÇYZ{ÇVÖÅçW}V
áê{ÖXYwV& pVàÖÑÇ}~t W}VYZvÅVZV êÑáÅXYÑÄVxÑéÇVêç Z{Ç~VZt|XY{ YZ{ÇVÖÅçW}V
áê{ÖXYwV$ çÄäÇ ZäÇ X~ ZÑá ÇçÅÑá VêVÖVwZ{ZäÇ XyyÖt[äÇ uäÜ Z{Ç u~WÑY{ Z{Ü
VêVÖVwZ{Z{Ü ~VZt êXÖwêZäY{ uy~Ö}Y{Ü v tWX}VÜ VÇVYZuÄÄÑáÇ Z{Ç êÖÑ|XYÅwV
VêÑêXÖtZäY{Ü ZÑá ]ÖyÑá ZÑá êÖèZÑá XWV[wÑá Z{Ü êVÖ&) ZÑá tÖ|ÖÑá -& gVZçê}Ç
YáÅ[äÇwVÜ ZäÇ YáÅxVÄÄçÅXÇäÇ ÅXÖèÇ Ñ} äÜ tÇä êÖÑ|XYÅwXÜ WéÇVZV} ÇV
êVÖVZV|ÑéÇ& l} W}VZtÉX}Ü ZäÇ êVÖ&- uäÜ )* ZÑá tÖ|ÖÑá - Z{Ü êVÖÑéYVÜ
X[VÖÅçzÑÇZV}VÇVÄçyäÜ~V} y}VZ}ÜêÖÑ|XYÅwXÜVáZuÜ& l}VÇäZuÖätWX}XÜZX~ÅVwÖXZV}
çZ}uàÑáÇYX~t|X êXÖwêZäY{ X~WÑ|XwVÇÑ} VÖÅçW}XÜ y}V Z{Çu~WÑYv ZÑáÜVÖàuÜWXÇ
uàÑáÇ êÖÑxXwYX uyyÖV[{ V}Z}ÑÄÑy{ÅuÇ{ tÖÇ{Y{ u~WÑYvÜ ZÑáÜÅXZt Z{Ç êtÖÑWÑ +(
{ÅXÖèÇVêçZ{ÇÄvÉ{ Z{ÜêÖÑ|XYÅwVÜZäÇZXYYtÖäÇ",#Å{ÇèÇ&Q
%")" zèéòéòéàéñåfbà âbà båfàâbáÇefbåfbà éà òbè~Ñèbgéà ( Äìê . âbà () féë ~èáèéë , fÜê
yñãÉbeÜê "P`êÑêXÖtZäY{ ~V} mÖÑYäÖ}Çv ~V} lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑáQ# âbà
òèéefÇádfbàåÄbòbè~Ñèbgéê)k$ ìêbâéäéñáìê1
P
)& `êÑêXÖtZäY{ ZÑá]ÖyÑá&
iX Z{Ç Xê}[éÄVÉ{ ZÑá ZXÄXáZVwÑá XWV[wÑá Z{Ü êVÖ&* ZÑá tÖ|ÖÑá *$ Z{Ü êVÖ& . ZÑá
tÖ|ÖÑá ,$ ZäÇ êVÖ& 0 uäÜ )* ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá ~V} ZÑá tÖ|ÖÑá ))$ Ñ UÑÖuVÜ
qÄÑêÑw{Y{ÜáêÑàÖXÑéZV} ÇVVêÑêXÖVZèYX} ZÑ cÖyÑ$ ~VZt Z{ÇuÇÇÑ}V Z{Ü êVÖ& , ZÑá
êVÖçÇZÑÜtÖ|ÖÑá$ÅuàÖ}Z{Ç+('.'*(*,&
*& `ÇV~ÑwÇäY{êXÖtZäY{ÜZäÇXÖyVY}èÇ&
eêXÖtZäY{ ZäÇXÖyVY}èÇWéÇVZV}ÇVywÇX}~V}ZÅ{ÅVZ}~tVÇtVÇZ}~XwÅXÇÑ ZÑá]ÖyÑá&
"w#T}VZ{ÇêÖÑYäÖ}Çv~V}ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá]ÖyÑáZÑácÉÑêÄ}YÅÑésgg"çêäÜ
ÑÖwzXZV} YZÑ tÖ|ÖÑ ) ZÑá êVÖçÇZÑÜ# v ZÅ{ÅtZäÇ VáZÑé |V X[VÖÅçzÑÇZV} Ñ}
W}VW}~VYwXÑêVÑVÄVavÑGDêVÑVÇÑtäÑá*` ZÑáêVÑçÇZÑÑtÑ|ÑÑá-&
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"FF# TFB Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv~V}ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ"çêäÜ
ÑÖwzXZV}YZÑtÖ|ÖÑ ) ZÑá êVÖçÇZÑÜ#$ |VX[VÖÅçzÑÇZV}Ñ}W}VW}~VYwXÜêVÖVÄVxvÜ ZäÇ
êVÖVyÖt[äÇ* Äìê. ZÑá êVÖçÇZÑÜtÖ|ÖÑá -& ]É}ÅvÇXÜ êÖ}ÇVêç Z{Ç ZÅ{ÅVZ}~vv
ÑÄ}~vêXÖtZäY{ ZÑáVÇZ}~X}ÅuÇÑá ZÑá]ÖyÑájuVÜmZuÖáyVÜ$ Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü
|V ~VÄuYX} ZÑ s&g&g& ~V} ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ$ X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑáÜ
qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ~V}mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ~V}cÇuÖyX}VÜÇVÑÖwYÑáÇtÅXYV Z{Çcê}ZÖÑêv
mVÖVÄVxvÜ&
*` mÖÑYäÖ}Çv~V}ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá]ÖyÑáZÑácÉÑêÄ}YÅÑésgg&
T}V Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá ZÑá cÉÑêÄ}YÅÑé sgg$ ZÑ
cÄÄ{Ç}~çb{ÅçY}Ñ$ ÅX Z{ÇÇÑÅÑ|XZ}~v ~éÖäY{ Z{ÜêVÖÑéYVÜoéÅxVY{Ü$ XÉÑáY}ÑWÑZXw
ZÑ s&g&g&$ çêäÜ X~êÖÑYäêXwZV} YZ{Ç êVÖÑéYV YéÅxVY{$ ÇV Yáy~ÖÑZXw Xê}ZÖÑêv
êVÖVÄVxvÜ ~V} ÇV êÖÑxVwÇX} YX çÄXÜ Z}Ü XÇuÖyX}XÜ êÖÑYäÖ}ÇvÜ ~V} ÑÖ}YZ}~vÜ
êVÖVÄVxvÜ& l VÖ}|ÅçÜ ZäÇ ÅXÄèÇ Z{Ü Xê}ZÖÑêvÜ$ Ñ} W}VW}~VYwXÜ êÖÑYäÖ}ÇvÜ ~V}
ÑÖ}YZ}~vÜêVÖVÄVxvÜ~V|èÜ~V} ZVÅuÄ{ Z{ÜXê}ZÖÑêvÜ|VÑÖwzÑÇZV}ÅXVêç[VY{ ZÑá
b}Ñ}~{Z}~ÑéoáÅxÑáÄwÑáZÑás&g&g&
e êÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ~t|X VÇZ}~X}ÅuÇÑá ZÑá ]ÖyÑá ZÑá cÉÑêÄ}YÅÑé
sgg$ |V W}XÇXÖyXwZV} ZÅ{ÅVZ}~t$ XÇZçÜ ZäÇàÖçÇäÇ êÑá |V ~V|ÑÖwzÑÇZV} ~t|X [ÑÖt
YZ}Ü ZÖ}ÅXÖXwÜYáÅxtYX}Ü êÑá |VYáÇtêZÑÇZV}ÅXZVÉébäÖ{Zv v UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$
êÖÑÅ{|XáZv XÉÑêÄ}YÅÑé ~V} ZÑá s&g&g& oX êXÖwêZäY{ êVÖuÄXáY{Ü VêÖt~ZäÇ ZäÇ
êÖÑ|XYÅ}èÇVáZèÇ$ ZçZX$ ZÑ VÇZ}~XwÅXÇÑ ZÑá ]ÖyÑáYZÑ ÑêÑwÑVáZuÜ"êÖÑ|XYÅwXÜ# |V
V[ÑÖÑéÇ |V ZX~ÅVwÖXZV} VÅtà{ZV çZ} uàX} êVÖVÄ{[|Xw êÖÑYäÖ}Çt v ~V} ÑÖ}YZ}~t$
VÇVÄçyäÜZ{ÜêXÖ}êZèYXäÜ$ VêçZÑáÜbäÖXÑWçàÑáÜ&
l} X~|uYX}Ü êÖÑYäÖ}ÇvÜ ~V} ÑÖ}YZ}~vÜ êVÖVÄVxvÜ êÑá |V YáÇZtYYÑÇZV} Vêç Z{Ç
VÇäZuÖä Xê}ZÖÑêv |V áêÑxtÄÄÑÇZV} êÖÑÜ ZÑ ^WÖáÅV$ ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~V}
ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ XÇZçÜ )- {ÅXÖèÇ& l}
X~|uYX}Ü êÖÑYäÖ}ÇvÜ ~V} ÑÖ}YZ}~vÜ êVÖVÄVxvÜ |V XwÇV} WXYÅXáZ}~uÜ y}V çÄÑáÜ ZÑáÜ
YáÅxVÄÄçÅXÇÑáÜ&
e àÖvY{ Vêç ZÑ s&g&g& ~}Ç{ZÑé XÉÑêÄ}YÅÑé êÑá êVÖVWwWXZV} YZÑ êÄVwY}Ñ Z{Ü
áÄÑêÑw{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá cÉÑêÄ}YÅÑé sgg |V Xê}ZÖuêXZV}ÅçÇÑÅXZt Z{Ç u~WÑY{ ZÑá
êÖäZÑ~çÄÄÑáÑÖ}YZ}~vÜêVÖVÄVxvÜêÑáV[ÑÖtYZÑÇXÉÑêÄ}YÅçVáZç&
+& cê}ZÖÑêvmVÖVÄVxvÜZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ&
T}V Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá uÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ |V
Yáy~ÖÑZ{|Xw cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ$ ZV ÅuÄ{ Z{Ü ÑêÑwVÜ |V ÑÖ}YZÑéÇ ÅX ZÑáÜ
VÇVêÄ{ÖäZuÜ VáZèÇÅX gÑ}Çv `êç[VY{ ZäÇ qêÑáÖyèÇ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ
~V}cÇuÖyX}VÜ& ecê}ZÖÑêv VáZv |VXwÇV} ZXZÖVÅXÄvÜ~V}|VVêÑZXÄXwZV} Vêç2 V# uÇVÇ
Å{àVÇ}~ç$ áêtÄÄ{ÄÑ YX ÑêÑ}VWvêÑZX áê{ÖXYwV áêVyçÅXÇ{ YZ{Ç VÖÅÑW}çZ{ZV ZÑá
qêÑáÖyXwÑá mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ$ x# uÇVÇ áêtÄÄ{ÄÑ Z{Ü b}Xé|áÇY{Ü
pXàÇ}~èÇ qê{ÖXY}èÇ ZÑá qêÑáÖyXwÑá qyXwVÜ$ y# uÇVÇÅ{àVÇ}~ç êÑá|V áêÑWXwÉX} ZÑ
boZÑás&g&g& ~V}W#uÇVÇXÅêX}ÖÑyÇèÅÑÇVêÑá|VáêÑWXwÉX} ÑUÑÖuVÜqÄÑêÑw{Y{Ü&
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YàXZ}~v êÖçY~Ä{Y{ ZÑá UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü& e cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ êXÖ}ÑÖwzXZV}
YZÑÇ uÄXyàÑ Z{Ü YáÅÅçÖ[äY{Ü ZÑá ]ÖyÑá Z{ÜjuVÜmZuÖáyVÜäÜ êÖÑÜ ZÑáÜçÖÑáÜ
Z{Ü oéÅxVY{Ü ÅXZt Vêç Z{Ç êXÖtZäY{ ZäÇ XÖyVY}èÇ ~V} çà} ~VZt Z{Ç W}tÖ~X}V
X~ZuÄXYvÜ ZäÇ$ W{ÄVWv VêÑ~ÄX}YZ}~t ~VZt Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv v Z{ÇÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv&
l} êVÖVZ{ÖvYX}ÜZ{Ücê}ZÖÑêvÜ|V êXÖ}ÑÖwzÑÇZV}VêÑ~ÄX}YZ}~tYX|uÅVZVX[VÖÅÑyvÜ
ZäÇ ÅXÄXZèÇ êÑá Xê}YáÇtêZÑÇZV} YZ{ oéÅxVY{ ~V} ZäÇ ÅXÄXZèÇ X[VÖÅÑyvÜ êÑá
VÇV[uÖÑÇZV} YZÑ tÖ|ÖÑ + êVÖtyÖV[ÑÜ ,$ çêäÜ uàÑáÇ ZáàçÇ ZÖÑêÑêÑ}{|XwÅX Z{Ç
YéÅ[äÇ{ yÇèÅ{ ZÑá fWÖéÅVZÑÜ& cÉV}ÖÑéÇZV} Ñ} V[VÇXwÜ XÖyVYwXÜ ÖVW}ÑêÖÑYZVYwVÜ
~V} WÑÅ}~èÇ XÇ}YàéYXäÇ ZÑá [uÖÑÇZÑÜ ÑÖyVÇ}YÅÑé$ Ñ uÄXyàÑÜ ZäÇ ÑêÑwäÇ
Xê}ZÖuêXZV} V[Ñé ÑÄÑ~Ä{Öä|ÑéÇ Ñ} Yáy~X~Ö}ÅuÇXÜ XÖyVYwXÜ Vêç Z{Ç cê}ZÖÑêv
mVÖVÄVxvÜ ~VZçê}Ç YáÇXÇÇç{Y{Ü ÅX ZÑ ^WÖáÅV& e cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ ÑáWXÅwV
áêçWX}É{$ êVÖuÅxVY{ v ZÖÑêÑêÑw{Y{ ZäÇYàXWwäÇ$ êÖÑW}VyÖV[èÇv VWX}èÇÅêÑÖXw
ÇVXê}[uÖX}v ÇVVêV}ZvYX}&
,& mÖÑYäÖ}ÇvmVÖVÄVxv ZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ&
iXZt Z{Ç ZÅ{ÅVZ}~v v ÑÄ}~v êXÖtZäY{ ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ Ñ UÑÖuVÜ
qÄÑêÑw{Y{Ü |V ~VÄuYX} XyyÖt[äÜ ZÑ s&g&g& ~V} ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ$
X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ~V} cÇuÖyX}VÜ ÇV
êÖÑxÑéÇYZ{Ç êÖÑYäÖ}Çv êVÖVÄVxv ZÑá cÖyÑá ÑÄ}~tv y}V ZÑ ZÅvÅV êÑá V[ÑÖt {
êXÖtZäY{& cÇZçÜêÖÑ|XYÅwVÜ*({ÅXÖèÇVêç Z{Ç ZXÄXáZVwV~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ Z{Ü~ÄvY{Ü
ZÑáUÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Üy}VZ{ÇêÖÑYäÖ}Çv êVÖVÄVxv ZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ$
{cê}ZÖÑêvmVÖVÄVxvÜ|V~Ä{|XwÅXXê}ÅuÄX}V ZVá qêÑáÖyÑé qyXwVÜêÖÑ~X}ÅuÇÑáÇV
W}XÇXÖyvYX}Xê}|XèÖ{Y{~V}VáZÑâwV$xtYX} Z{ÜÑêÑwVÜ|VYáÇZVà|XwYàXZ}~v ]~|XY{
êÖÑYäÖ}ÇvÜêVÖVÄVxvÜ& e ]~|XY{|V áêÑxÄ{|XwêÖÑÜ ZÑb}Ñ}~{Z}~çoáÅxÑéÄ}Ñ ZÑá
s&g&g&$ ZÑ ^WÖáÅV$ ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~V} ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V}
mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ XÇZçÜ +( {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç ~ÄvY{ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ& oZ{Ç
]~|XY{|VVÇV[uÖÑÇZV}ÅXçÄXÜZ}ÜVêVÖVwZ{ZXÜZXàÇ}~uÜÄXêZÑÅuÖX}XÜ$ çÄXÜÑ} ZáàçÇ
êVÖVZ{ÖvYX}Ü y}V XÄÄXwâX}Ü ~V} ~V~ÑZXàÇwXÜ êÑá êÖuêX} ÇV YáÅêÄ{Öä|ÑéÇ ~V} ÇV
W}ÑÖ|ä|ÑéÇ~VZt Z{ÇêXÖwÑWÑYáÇZvÖ{Y{Ü ZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ$ ~V|èÜ~V}
Ñ} êÖÑZX}ÇçÅXÇÑ} ZÖçêÑ} VêÑ~VZtYZVY{Ü VáZèÇ& e cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ WéÇVZV} ÇV
V}Z{|XwêVÖtZVY{ Z{Ü êÖÑ|XYÅwVÜ ZäÇ ZÖ}tÇZV "+(# {ÅXÖèÇ y}V YÑxVÖÑéÜÄçyÑáÜ$ {
ÑêÑwV àÑÖ{yXwZV} ÅX Vêç[VY{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ$ ÅuàÖ} ZÖ}tÇZV "+(# Xê}êÄuÑÇ
{ÅuÖXÜ& eu~|XY{mÖÑYäÖ}ÇvÜmVÖVÄVxvÜZ{Ücê}ZÖÑêvÜXwÇV}WXYÅXáZ}~v y}VçÄÑáÜ
ZÑáÜYáÅxVÄÄçÅXÇÑáÜYZ{Ç êVÖÑéYV& e êÖÑYäÖ}Çv êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{ÜjuVÜ
mZuÖáyVÜ ywÇXZV} ÅX Vêç[VY{ ZÑá b}Ñ}~{Z}~Ñé oáÅxÑáÄwÑá "bo# ZÑá s&g&g& ~V} ÅX
~Ñ}Çv Vêç[VY{ ZäÇqêÑáÖyèÇ qyXwVÜ~V}mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ~V}cÇuÖyX}VÜ$ XêwZ{xtYX}
Z{Ü ]~|XY{Ü mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ& l} VÇäZuÖä
VêÑ[tYX}Ü ZäÇ áêÑáÖyèÇ ~V} ZÑá s&g& g& X~WwWÑÇZV} XÇZçÜ .( {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç
~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ Z{Ü YàXZ}~vÜ ]~|XY{Ü Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ ~V} ~Ñ}ÇÑêÑ}ÑéÇZV}
êÖÑÜ ZÑ ^WÖáÅV~V} ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{ÜÅX YáÇ{ÅÅuÇ{ Z{Ç ]~|XY{ mÖÑYäÖ}ÇvÜ
mVÖVÄVxvÜ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ XÇZçÜ +( {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç u~WÑY{ Z{Ü
ZXÄXáZVwVÜ Vêç[VY{Ü& oX êXÖwêZäY{ êVÖuÄXáY{Ü VêÖt~ZäÇ ZäÇ VÇäZuÖä
êÖÑ|XYÅ}èÇ$ ZçZX ZÑ ]ÖyÑ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ |V ZX~ÅVwÖXZV} VÅtà{ZV çZ} uàX}
êVÖVÄ{[|Xw êÖÑYäÖ}Çt Vêç ZÑáÜ bäÖXÑWçàÑáÜ$ äÜ XÉvÜ2 V# àäÖwÜ êVÖVZ{ÖvYX}Ü$
X[çYÑÇ{ êÖÑ|XYÅwVy}VXÇuÖyX}V êÑá êVÖvÄ|XtêÖV~Z{ V[ÑÖtYZÑáÜbäÖXÑWçàÑáÜ
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v$ x#ÅX Z}Ü êVÖVZ{ÖvYX}ÜêÑá|VYáÇZtÉX} { cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜYZ{Ç c~|XY{$ Ñ}
ÑêÑwXÜ |V ywÇÑáÇ VêÑWX~ZuÜ ÅX Vêç[VY{ ZäÇ bäÖXÑWçàäÇ$ X[çYÑÇ { têÖV~Z{
êVÖuÄXáY{ Z{Ü êÖÑ|XYÅwVÜ y}V XÇuÖyX}V Ñ[XwÄXZV} YZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü& oZ{Ç
êXÖwêZäY{ Z{Ü ZX~ÅV}ÖçÅXÇ{Ü mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ v Z{Ü mÖÑYäÖ}ÇvÜ
mVÖVÄVxvÜ àäÖwÜ êVÖVZ{ÖvYX}Ü$ Ñ} bäÖXÑWçàÑ} |V ~Ä{|ÑéÇ Vêç ZÑÇ UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Üy}V Z{ÇlÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{ÜjuVÜmZuÖáyVÜYéÅ[äÇVÅX
Z{Ç êVÖ& - ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá& e áêuÖxVY{ ZäÇ êÖÑ|XYÅ}èÇ Z{Ü êVÖÑéYVÜ
êVÖVyÖt[Ñá$ Vêç áêV}Z}çZ{ZV ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé b{ÅÑYwÑá v ZÑá s&g&g&$ WXÇ
YáÇXêtyXZV}VêçÅçÇ{ Z{ÜZÑW}~VwäÅV~VZVyyXÄwVÜZ{ÜYéÅxVY{Ü&
-& mXÖwÑWÑÜoáÇZvÖ{Y{ÜZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ&
e mXÖwÑWÑÜoáÇZvÖ{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ X~ZXwÇXZV} YX uÉ}ÅvÇXÜ Vêç
Z{Ç mÖÑYäÖ}Çv mVÖVÄVxv ZÑá ~VZt Z{Ç êVÖ& , ZÑá êVÖçÇZÑÜ& gVZt Z{Ç mXÖwÑWÑ
oáÇZvÖ{Y{Ü Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü$ W}V ZäÇ VÇVWÑàèÇ ZÑá$ áêÑàÖXÑéZV} ÇV
VêÑ~VZVYZvYX} Z}Ü XÄÄXwâX}Ü ~V} ~V~ÑZXàÇwXÜ êÑá VÇV[uÖÑÇZV} YZ{Ç ]~|XY{
mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ ~V|èÜ ~V} ZáàçÇ êÖçY|XZV ~Öá[t XÄVZZèÅVZV êÑá
xXxV}è|{~VÇ Vêç Z{Ç cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ y}V êÖèZ{ [ÑÖt ÅXZt Vêç Z{Ç
mÖÑYäÖ}Çv mVÖVÄVxv VÄÄt êÖ}Ç Z{Ç ÄvÉ{ Z{Ü mXÖ}çWÑá oáÇZvÖ{Y{Ü& bXÇ
Xê}ZÖuêXZV}{ÅXÖ}~vvÑÄ}~vàÖvY{ Z{ÜjuVÜmZuÖáyVÜÅuàÖ} Z{ÇlÖ}YZ}~vmVÖVÄVxv
Z{Ü&
.& lÖ}YZ}~vmVÖVÄVxvZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ&
elÖ}YZ}~vmVÖVÄVxv ZÑá]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ|VYáÇZXÄXY|XwÅXZtZ{ÇX~êÇÑv
Z{ÜXÉtÅ{Ç{ÜmXÖ}çWÑáoáÇZvÖ{Y{Ü Z{Ü êÖÑ{yÑéÅXÇ{Ü êVÖVyÖt[Ñá& pÑs&g&g&& ~V}
ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V}
mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ~V}cÇuÖyX}VÜ|V~Ä{|ÑéÇXyyÖt[äÜVêç ZÑÇUÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü y}V
Z{Ç lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ XÇZçÜ êÖÑ|XYÅwVÜ ZÖ}tÇZV
"+(# {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç êVÖuÄXáY{ Z{Ü VÇäZuÖä mXÖ}çWÑá oáÇZvÖ{Y{Ü& cÇZçÜ
êÖÑ|XYÅwVÜ Xw~ÑY} "*(# {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç ~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ Z{Ü ~ÄvY{Ü ZÑá UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Üy}V Z{Ç lÖ}YZ}~vmVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ$ ÅXXê}ÅuÄX}V
ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ|V~Ä{|Xw{ cê}ZÖÑêvmVÖVÄVxvÜêÖÑ~X}ÅuÇÑá ÇVW}XÇXÖyvYX}
Xê}|XèÖ{Y{ ~V} VáZÑâwV$ xtYX} Z{Ü ÑêÑwVÜ |V YáÇZVà|XwYàXZ}~v ]~|XY{ lÖ}YZ}~vÜ
mVÖVÄVxvÜ& e ]~|XY{ |V áêÑxÄ{|Xw êÖÑÜ ZÑ b}Ñ}~{Z}~ç oáÅxÑéÄ}Ñ ZÑá s&g&g& ~V}
ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ~V}mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ~V}cÇuÖyX}VÜXÇZçÜ ZÖ}tÇZV "+(# {ÅXÖèÇ
Vêç Z{Ç ~ÄvY{ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ& oZ{Ç ]~|XY{ |V VÇV[uÖÑÇZV} çÄXÜ Ñ}
ZáàçÇ êVÖVZ{ÖvYX}Ü y}V êVÖVÅuÇÑáYXÜ ~V} Å{ |XÖVêXá|XwYXÜ XÄÄXwâX}Ü ~V}
~V~ÑZXàÇwXÜ$ X[! çYÑÇ uàÑáÇ ~VZVyÖV[Xw YZ{ ]~|XY{ mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ v
uàÑáÇW}Vê}YZä|Xw~VZt Z{ÇmXÖwÑWÑoáÇZvÖ{Y{Ü$ êÑáêÖuêX} ÇVYáÅêÄ{Öä|ÑéÇ~V}
ÇVW}ÑÖ|ä|ÑéÇ~V|èÜ~V}Ñ} êÖÑZX}ÇçÅXÇÑ}Yáy~X~Ö}ÅuÇÑ} ZÖçêÑ}VêÑ~VZtYZVY{Ü& e
cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜWéÇVZV} ÇVV}Z{|XwêVÖtZVY{ Z{ÜêÖÑ|XYÅwVÜZäÇ ZÖ}tÇZV "+(#
{ÅXÖèÇy}VYÑxVÖÑéÜÄçyÑáÜ$ {ÑêÑwVàÑÖ{yXwZV}ÅXVêç[VY{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ
ÅuàÖ} ZÖ}tÇZV"+(# Xê}êÄuÑÇ{ÅuÖXÜ& e ]~|XY{ lÖ}YZ}~vÜmVÖVÄVxvÜ Z{Ücê}ZÖÑêvÜ
mVÖVÄVxvÜ XwÇV} WXYÅXáZ}~v y}V çÄÑáÜ ZÑáÜ YáÅxVÄÄçÅXÇÑáÜ YZ{Ç êVÖÑéYV& e
lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ywÇXZV} ÅX Vêç[VY{ ZÑá
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b}Ñ}~{Z}~ÑéoáÅxÑáÄwÑá"bo# ZÑás&g&g& ~V}ÅX~Ñ}ÇvVêç[VY{ ZäÇqêÑáÖyèÇ qyXwVÜ
~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ$ xtYX} Z{Ü c~|XY{Ü lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ Z{Ü
cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ$ Ñ} ÑêÑwXÜ VêÑ[tYX}Ü X~WwWÑÇZV} XÇZçÜ XÉvÇZV ".(# {ÅXÖèÇ
Vêç Z{Ç ~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ Z{Ü äÜ tÇä c~|XY{Ü& oX êXÖwêZäY{ êÑá ~VZt Z{Ç lÖ}YZ}~v
mVÖVÄVxv WXÇ uàÑáÇ |XÖVêXá|Xw Ñ} êVÖVZ{ÖvYX}Ü y}V XÄÄXwâX}Ü v ~V~ÑZXàÇwXÜ êÑá
VÇV[uÖÑÇZV} YZ{Ç
c~|XY{lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ$
X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ$ mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ ~V}
l}~ÑÇÑÅ}~èÇ ~V} ZÑ s&g&g&$ X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑ b}Ñ}~{Z}~ç ZÑá oáÅxÑéÄ}Ñ$
uàÑáÇ ZÑ W}~VwäÅV ÇV êÖÑxÑéÇ$ Vêç ~Ñ}ÇÑé v àäÖ}YZt$ YX tÖY{ ZäÇ XÄÄXwâXäÇ v
~V~ÑZXàÇ}èÇ ÅX WVêtÇXÜ ZÑáÜ êÑá |V VêV}ZvYÑáÇ Vêç ZÑ ^WÖáÅV& oX êXÖwêZäY{
êVÖuÄXáY{Ü têÖV~ZäÇ ZäÇ êÖÑVÇV[XÖ|X}YèÇ êÖÑ|XYÅ}èÇ Z{Ü êVÖÑéYVÜ
êVÖVyÖt[Ñá ZÑ ]ÖyÑ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ |V ZX~ÅVwÖXZV} VÅtà{ZV çZ} uàX} ÑÖ}YZ}~t
êVÖVÄ{[|XwVáZÑW}~VwäÜ Vêç ZÑáÜbäÖXÑWçàÑáÜ äÜ XÉvÜ2 V# àäÖwÜ êVÖVZ{ÖvYX}Ü$
X[çYÑÇ{ êÖÑ|XYÅwV y}VXÇuÖyX}VêÑáêVÖvÄ|XtêÖV~Z{V[ÑÖtYZÑáÜbäÖXÑWçàÑáÜ
~V} x# iX Z}Ü êVÖVZ{ÖvYX}Ü êÑá |V YáÇZtÉX} { cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ$ Ñ} ÑêÑwXÜ |V
ywÇÑáÇVêÑWX~ZuÜÅX Vêç[VY{ ZäÇbäÖXÑWçàäÇ$ X[çYÑÇ{ têÖV~Z{ êVÖuÄXáY{ Z{Ü
êÖÑ|XYÅwVÜ y}V XÇuÖyX}V Ñ[XwÄXZV} YZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü& oX êXÖwêZäY{ ~V|!
Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ lÖ}YZ}~vÜmVÖVÄVxvÜ àäÖwÜ êVÖVZ{ÖvYX}Ü |V X~WwWXZV}
W}Vê}YZäZ}~v êÖtÉ{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ êXÖwZ{ÜtWX}VÜÄX}ZÑáÖywVÜ ZäÇÅÑÇtWäÇ
~V} ZÅ{ÅtZäÇ$ ÇuäÇ v êVÄV}èÇ êÑá YàXZwzÑÇZV} ÅX ZÑ ]ÖyÑ& oX êXÖwêZäY{ ~V|R
Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ
lÖ}YZ}~vÜmVÖVÄVxvÜ$ àäÖwÜêVÖVZ{ÖvYX}Ü$ |V X~WwWXZV}
W}Vê}YZäZ}~v êÖtÉ{ ZÑá qêÑáÖyÑé êXÖw Z{Ü tWX}VÜ ÄX}ZÑáÖywVÜ ZäÇ ÅÑÇtWäÇ ~V}
ZÅ{ÅtZäÇ$ ÇuäÇ v êVÄV}èÇ êÑá YàXZwzÑÇZV} ÅX ZÑ ]ÖyÑ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ& oX
êXÖwêZäY{ ~V|! Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ ÅX êVÖVZ{ÖvYX}Ü |V
X~WÑ|Xw Vêç[VY{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ êXÖw àÑÖvy{Y{Ü tWX}VÜ ÄX}ZÑáÖywVÜ ZäÇ
ÅÑÇtWäÇ ~V} ZÅ{ÅtZäÇ$ ÇuäÇ v êVÄV}èÇ êÑá YàXZwzÑÇZV} ÅX ZÑ ]ÖyÑ Z{Ü juVÜ
mZuÖáyVÜ$ xtYX} ÇuVÜ Xê}|XèÖ{Y{Ü ~V} u~|XY{Ü VáZÑâwVÜ Z{Ü äÜ tÇä cê}ZÖÑêvÜ
êXÖw tÖY{Ü ZäÇ YàXZ}~èÇ ~V~ÑZXàÇ}èÇ v XÄÄXwâXäÇ& e áêuÖxVY{ ZäÇ êÖÑ|XYÅ}èÇ
Z{Ü êVÖÑéYVÜ êVÖVyÖt[Ñá Vêç áêV}Z}çZ{ZV ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñéb{ÅÑYwÑá v ZÑás&g&g&$
WXÇYáÇXêtyXZV}VêçÅçÇ{Z{ÜZÑW}~VwäÅV~VZVyyXÄwVÜZ{ÜYéÅxVY{Ü&
e lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ |V ywÇX} YáÇÑÄ}~t$
VêÑ~ÄX}YÅuÇ{Ü Z{Ü ZÅ{ÅVZ}~vÜ êVÖVÄVxvÜ Z{Ü& iuàÖ} Z{Ç ~V|! Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ
lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü W}VZ{ÖXw
Z{Ç ~VZÑàv ZÑá ~}Ç{ZÑé XÉÑêÄ}YÅÑé ~V} ZäÇ ÇXçWÅ{ZäÇàèÖäÇ Z{Ü ÇuVÜ êZuÖáyVÜ$
äYZçYÑ Ñ[XwÄX} ÇV êVÖuàX} W}VÖ~v êÖçYxVY{ YZ{Ç cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ ~V} YX
X~êÖÑYèêÑáÜ ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé b{ÅÑYwÑá ÅXZt Z{Ç VÇV~ÑwÇäY{ Z{Ü êXÖtZäY{Ü ZäÇ
XÖyVY}èÇ YéÅ[äÇV ÅX Z{Ç êVÖ& * ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá ~V} uäÜ Z{Ç lÖ}YZ}~v
mVÖVÄVxv$ YX çÄÑáÜ ZÑáÜ àèÖÑáÜ êÑá uàÑáÇ ~VZVY~XáVYZXw ~V} VêÑZXÄÑéÇ
VÇZ}~XwÅXÇÑ Z{Ü oéÅxVY{Ü ~V} YX çÄV ZV YàuW}V$ ÅXÄuZXÜ ~V} ÄÑ}êt uyyÖV[V Z{Ü
oéÅxVY{Ü êÑá VÇV[uÖÑÇZV} YZV tÖ|ÖV )$ * ~V} + v êÑáàÖ{Y}ÅÑêÑ}v|{~VÇ y}V Z{Ç
VêÑêXÖtZäY{ ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ& e àÖvY{ ZäÇ ÇuäÇ àèÖäÇ ~V} {
Xy~VZtYZVY{ ZäÇáê{ÖXY}èÇ ZÑás&g&g& Xê}ZÖuêXZV}ÅXZt Z{Çu~WÑY{ Z{ÜVêç[VY{Ü
ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ Z{Ü êVÖÑéYVÜ êVÖVyÖt[Ñá$ êXÖw tWX}VÜ ÄX}ZÑáÖywVÜ ZäÇ
YàXZ}~èÇÅÑÇtWäÇ~V} ZÅ{ÅtZäÇ ZÑá ]ÖyÑá Z{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ& oX êXÖwêZäY{ êÑá
êVÖÑáY}VYZÑéÇ ~Öé[}V XÄVZZèÅVZV Äçyä ~V~ÑZXàÇ}èÇ YX àÖÑÇ}~ç W}tYZ{ÅV Wu~V
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êuÇZX ")-# Å{ÇèÇ ÅXZt Z{Ç ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá uÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ Ñ
UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü$ W}tZäÇVÇVWÑàèÇZÑá$ áêÑàÖXÑéZV}YXVêÑ~VZtYZVY{VáZèÇ&
)& e êÖÑ|XYÅwV êXÖtZäY{Ü ZÑá ]ÖyÑá êÑá V[ÑÖt YZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$
VÇVYZuÄÄXZV} y}V çYÑ àÖçÇÑ W}VÖ~ÑéÇ Ñ} VÇZwYZÑ}àXÜ êÖÑ|XYÅwXÜ êÑá V[ÑÖÑéÇ YX
XÇuÖyX}V ZäÇ bäÖXÑWçàäÇ v YX XÇuÖyX}V ZÖwZäÇ êÖÑYèêäÇ êÑá VÇv~ÑáÇ YZÑÇ
XáÖéZXÖÑW{ÅçY}Ñ ZÑÅuV& oX êXÖwêZäY{~VZt Z{ÇÑêÑwV{ áêuÖxVY{ Ñ}VYWvêÑZXVêç
Z}ÜVÇäZuÖä êÖÑ|XYÅwXÜÑ[XwÄXZV}YXVÇèZXÖVxwVv YX ZáàVwÑ yXyÑÇçÜ$ {VÇZwYZÑ}à{
êÖÑ|XYÅwV êVÖVZXwÇXZV} y}V àÖçÇÑ wYÑ ÅX ZÑÇ àÖçÇÑ êÑá W}vÖ~{YX Ñ ÄçyÑÜ êÑá
êÖÑ~tÄXYX Z{Ç VÇZwYZÑ}à{ ~V|áYZuÖ{Y{ X~ZuÄXY{Ü ZÑá ]ÖyÑá& pV YáÅxVÄÄçÅXÇV
ÅuÖ{ WéÇVZV} ÇV YáÅ[äÇvYÑáÇ êVÖtZVY{ ZäÇ êÖÑ|XYÅ}èÇ êÑá êÖÑxÄuêÑÇZV} YZ{Ç
êVÖÑéYVYéÅxVY{&

..............»
«..............
)*& pÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ uàX} ~V|! çÄ{ Z{Ç W}tÖ~X}V Z{Ü oéÅxVY{Ü Z{Ç êÄvÖ{ ~V}
VêÑ~ÄX}YZ}~v ~áÖ}çZ{ZV ZÑá Ñ}~ÑêuWÑá$ ZÑá á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ~V|èÜ ~V} ZÑá
~Z}ÖwÑáZ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜ~V} ZäÇYáYZVZ}~èÇêÖVyÅtZäÇVáZèÇ& iX Z{ÇÇÑÅÑ|XZ}~v
~éÖäY{ Z{Ü êVÖÑéYVÜ oéÅxVY{Ü$ ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ XÉÑáY}ÑWÑZXw ZÑÇ bäÖ{Zv
çêäÜ X~êÖÑYäêXwZV} YZ{Ç êVÖÑéYV YéÅxVY{$ ÇV êÖÑxVwÇX} Xêw ZÅvÅVZÑÜ ZÑá
Ñ}~ÑêuWÑá~V}ZÑáá[}YZtÅXÇÑá~Z}ÖwÑá~V}Z{ÜVÇXyXÖ|X}YçÅXÇ{ÜjuVÜmZuÖáyVÜYZ}Ü
êÖÑxÄXêçÅXÇXÜ Vêç ZV YáÇ{ÅÅuÇV YàuW}V XÖyVYwXÜ ~VZXWt[}Y{Ü$ ZÖÑêÑêÑw{Y{Ü$
VÇuyXÖY{Ü$ YéÇWXY{Ü ÅX ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ ~Ñ}ÇvÜ ä[XÄXwVÜ$ VêÑ~ÑÅ}WvÜ êÖÑãçÇZäÇ
X~Y~V[vÜ$ ÅuàÖ} Z{ÇlÖ}YZ}~vmVÖVÄVxv ZäÇ~V}y}V ZÑY~ÑêçVáZç$ ZÑ êVÖçÇXêuàX}
|uY{ XÉÑáY}ÑWçZ{Y{Ü y}V ~t|X ÇçÅ}Å{ àÖvY{& iXZt Z{Ç lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá
cÖyÑá ~V|! Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ$ ZÑ s&g&g& |V uàX} Z{Ç êÄvÖ{ ~V} VêÑ~ÄX}YZ}~v
~áÖ}çZ{ZV çÄÑá ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé$ vZÑ} çÄäÇ ZäÇ ~}Ç{ZèÇ êÖVyÅtZäÇ ZäÇ
êVÖVÖZ{ÅtZäÇ~V}êVÖV~ÑÄÑá|{ÅtZäÇZÑá~Z}ÖwÑá êÑáVêÑZXÄÑéÇZÑVÇZ}~XwÅXÇÑ Z{Ü
oéÅxVY{Ü& pV YàXZ}~t Z}ÅÑÄçy}V ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé |V X~WwWÑÇZV} YZ{Ç XêäÇáÅwV ZÑá
fWÖéÅVZÑÜ v ZÑá UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~V} Ñ XÉÑêÄ}YÅçÜ êÑá V[ÑÖt YX VáZt |V
~VZVàäÖXwZV}äÜ êty}ÑYZÑ}àXwÑZÑás&g&g&Q
(%-% zé hèáèé - fÜê yñãÉbeÜê "PUÑÖÑÄÑy}~uÜ ~V} ÄÑ}êuÜ VêVÄÄVyuÜQ# fèéòéòéàdÇfbà âbà
båfàâbáÇefbfbàìêdçÅê1
)2KDKJ !  ,JKJGJAEF=LF-EGJEP=L-P-GG-A=L
)& e êVÖÑéYV bäÖXt ~V} ~t|X ÅXÄÄÑÇZ}~v WäÖXt ZÑá fWÖéÅVZÑÜ sÇtY{ êÖÑÜ ZÑ
s&g&g&$ XwZXVáZuÜ "WäÖXuÜ# áÄÑêÑ}ÑéÇZV} Vêç ZÑ ^WÖáÅVv ZÑ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Üv
tÄÄÑáÜ[ÑÖXwÜáÄÑêÑw{Y{ÜêÑá|VÑÖwzÑÇZV}VêçZÑ^WÖáÅV~V|èÜ~V}~t|XYéÅxVY{
êÖÑÅv|X}VÜ$ ÅwY|äY{ÜuÖyÑá$ÅwY|äY{Üáê{ÖXY}èÇ$ÅwY|äY{ÜêÖtyÅVZÑÜ~V}yXÇ}~t
~t|X YéÅxVY{ êÑá|VYáÇtâX} ZÑ ^WÖáÅVv ZÑs&g&g& v Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Üv Ñ}
X~tYZÑZX [ÑÖXwÜ áÄÑêÑw{Y{Ü êÑá |V ÑÖwzX} ZÑ ^WÖáÅV ÅX ÑêÑ}ÑÇWvêÑZX ZÖwZÑ YZ{Ç
cÄÄtWVvYZ{ÇVÄÄÑWVêvYàXZ}~tÅX ZÑVÇZ}~XwÅXÇÑ Z{ÜêVÖÑéYVÜv~t|XÅXÄÄÑÇZ}~vÜ
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X}Y[ÑÖt áêuÖ ZÑá b{ÅÑYwÑá v ÑêÑ}ÑáWvêÑZX ZÖwZÑá$ êXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇÑá ~V} ZÑá
U&m&`& ~VZ!X[VÖÅÑyv Z{ÜêXÖwêZäY{Ü}YZR Z{Ü êVÖVyÖt[Ñá ) ZÑá tÖ|ÖÑá *) ZÑá G&%
*0-1'*((($ ÅX XÉVwÖXY{ ZÑÇ [çÖÑ X}YÑWvÅVZÑÜ ~V} Z}Ü X}Y[ÑÖuÜ YX VY[VÄ}YZ}~ÑéÜ
ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ& n{ZèÜYáÅ[äÇXwZV}çZ}Ñ U&m&`& êÑáZáàçÇuàX}~VZVxÄ{|XwYZÑêÄVwY}Ñ
Z{Ü áÄÑêÑw{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá XwZX Vêç ZÑ ^WÖáÅV v Vêç ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$
xVÖéÇX} ZÑ s&g&g& ~V} ~VZVxtÄÄXZV} Vêç VáZç& oX êXÖwêZäY{ êÑá ZÑ ^WÖáÅV v Ñ
UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{ÜuàX}~VZVxtÄÄX} y}VÄÑyVÖ}VYÅç ZÑás&g&g& Ñ}ÑWvêÑZX êÑYç ZÑá
Um` êÑáxVÖéÇX} ZÑs&g&g&$ ZÑs&g&g& |V~VZVxtÄÄX}XÇZçÜZÖ}èÇÅ{ÇèÇYZÑ^WÖáÅV
ZÑ êÑYç ZÑá Um` êÑá ~VZXxÄv|{ Vêç ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü&
cê}Y{ÅVwÇXZV}çZ} àÑÖ{yÑéÅXÇXÜVêVÄÄVyuÜVêç [çÖÑáÜ~V} ZuÄ{ V[ÑÖÑéÇZ{WÖtY{
ZÑá [ÑÖuV áÄÑêÑw{Y{Ü~VZt Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ WäÖXèÇ y}V ZÑ wWÖáÅVsÇtY{ v ZÑ sgg
~V}çà}y}VZ{ÇXÇyuÇX}WÖtY{ZÑá&
*& l} VÅÑ}xuÜ ZäÇ Å{àVÇ}~èÇ y}V Z{ ÅXÄuZ{$ X[VÖÅÑyv$ ~VZVY~Xáv$ XêwxÄXâ{$
XêÑêZXwVvuÄXyàÑ$ y}V Z{ÇêVÖVÄVxv ZÑá]ÖyÑá~V}ZäÇXy~VZVYZtYXäÇ~t|XXwWÑáÜ
~V|èÜ ~V} y}V Z}Ü ZXàÇ}~uÜ yXÇ}~t XÖyVYwXÜ v áê{ÖXYwXÜ ~t|X XwWÑáÜ êÑá |V
VêV}Z{|ÑéÇ y}V Z{ ÅXÄuZ{ ~V} Z{Ç ~VZVY~Xáv Z{Ü ÇuVÜ êZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& ~V} Z{Ç
VÇV~VZVY~Xáv ZÅ{ÅtZäÇ ZÑá á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ZÑá$ ZV YàXW}VyÖtÅÅVZV$ Z}Ü
~VZVÅXZÖvYX}Ü$ yÇäÅÑWÑZvYX}Ü$ êÖVyÅVZÑyÇäÅÑYéÇXÜ |V ~VZVxtÄÄÑÇZV} Vêç ZÑÇ
UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~V} |V W}uêÑÇZV} Vêç Z}Ü W}VZtÉX}Ü ZäÇ tÖ|ÖäÇ * ~V} . ZÑá j&
+1)1'*())$ çêäÜ}YàéÑáÇ&
+& pÑ ^WÖáÅV~V}Ñ UÑÖuVÜqÄÑêÑw{Y{ÜVêVÄÄtYYÑÇZV}Vêç~t|X[éYXäÜêVÖçÇZVv
ÅXÄÄÑÇZ}~ç [çÖÑ$ ZuÄÑÜ$ W}~VwäÅV ~V} X}Y[ÑÖt$ X~ZçÜ Vêç Z}Ü X}Y[ÑÖuÜ êÖÑÜ
VY[VÄ}YZ}~ÑéÜÑÖyVÇ}YÅÑéÜ êÑáxVÖéÇÑáÇ ZÑ ^WÖáÅVv ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$ y}V
Z{ Ävâ{ Ñ}VYWvêÑZX tWX}VÜ VêV}ZXwZV} YéÅ[äÇV ÅX ZÑ ÇçÅÑ y}V Z{Ç X~ZuÄXY{ ZÑá
]ÖyÑá Z{Ü êVÖÑéYVÜ oéÅxVY{Ü& pV ZuÄ{ YéÇWXY{Ü ÅX ZÑáÜ ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ ~Ñ}ÇvÜ
ä[XÄXwVÜ"l&g&s&# "{ÄX~ZÖÑWçZ{Y{$ éWÖXáY{$ VêÑàuZXáY{$ [áY}~ç VuÖ}Ñ#$ ~V|èÜ~V}
Ñ}YàXZ}~uÜXÇuÖyX}XÜ$ V}ZvYX}Ü~V}W}~V}ÑÄÑy{Z}~txVÖéÇÑáÇZÑs&g&g&&
,& T}V Z{Ç X~ZuÄXY{ ZÑá ]ÖyÑá ~V|èÜ ~V} y}V Z{Ç êÖÑÅv|X}V áÄ}~èÇ$ Å{àVÇ{ÅtZäÇ$
VÇZVÄÄV~Z}~èÇ$ XÖyVÄXwäÇ ~V} ~t|X [éYXäÜ X[ÑWwäÇ y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Yv ZÑá$ ZÑ
^WÖáÅV~V}Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{ÜVêVÄÄtYYÑÇZV}Vêç~t|X[çÖÑXê}xVÄÄçÅXÇÑ Vêç
Z{ [ÑÖÑÄÑy}~v ÇÑÅÑ|XYwV$ êVÖçÇZV v ÅXÄÄÑÇZ}~ç$ êXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇÑá ~V} ZÑá U&m&`&
~VZ! X[VÖÅÑyv Z{Ü êXÖwêZäY{Ü }YZR Z{Ü êVÖVyÖt[Ñá ) ZÑá tÖ|ÖÑá *) ZÑá
*0-1'*((($ ~V|èÜ ~V} Vêç ~t|X ZuÄÑÜ$ ZuÄÑÜ àVÖZÑYvÅÑá$ W}~VwäÅV$ ~ÖtZ{Y{ v
X}Y[ÑÖt áêuÖ ZÑá b{ÅÑYwÑá$ êÄ{Ç ZäÇ~ÖVZvYXäÇ~V} X}Y[ÑÖèÇ áêuÖ ZäÇ[ÑÖuäÇ
~Ñ}ÇäÇ}~vÜVY[tÄ}Y{Ü$ ~éÖ}VÜ~V}Xê}~ÑáÖ}~vÜ$ X[çYÑÇXê}xVÖéÇÑáÇZÑ^WÖáÅVv ZÑÇ
UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü&
-& T}V Z{Ç X}YVyäyv Vêç Z{Ç VÄÄÑWVêv áÄ}~èÇ$ Å{àVÇ{ÅtZäÇ ~V} XÇ yuÇX} X[ÑWwäÇ
y}V Z{Ç X~ZuÄXY{ ZÑá ]ÖyÑá äÜ ~V} Ñ}VYWvêÑZX ÅÑÖ[vÜ Xê}YZ{ÅÑÇ}~èÇ ~V} ÄÑ}êèÇ
ÑÖytÇäÇ y}V ZÑÇXÉÑêÄ}YÅç Z{Ü ÇuVÜêZuÖáyVÜ ZÑás&g&g& ~V} Z{ÇVÇVÇuäY{ÅuÖÑáÜ
ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé ZÑá áêtÖàÑÇZVÜ ~Z}ÖwÑá ZÑá s&g&g$ ÑÖytÇäÇ XÖXáÇèÇ$ WÑ~}ÅèÇ$
ÅXZÖvYXäÇ ~V} XÄuyàÑá$ {ÄX~ZÖ}~Ñé$ {ÄX~ZÖÑÇ}~Ñé ~V} ÄÑ}êÑé XÉÑêÄ}YÅÑé ZäÇ
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áêÑÄÑy}YZèÇ ~Äê& ZÑ ^WÖáÅV ~V} Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü VêVÄÄtYYÑÇZV} Vêç ~t|X
[çÖÑ$ yXÇ}~ç v X}W}~ç$ êXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇÑá ~V} ZÑá U&m&`& ~VZ! X[VÖÅÑyv Z{Ü
êXÖwêZäY{Ü}YZR Z{ÜêVÖVyÖt[Ñá ) ZÑátÖ|ÖÑá*)ZÑá Ç& *0-1'*((($ ~V|èÜ~V}Vêç
~t|X Xê}xVÄÄçÅXÇÑ Vêç Z{ [ÑÖÑÄÑy}~v ÇÑÅÑ|XYwV WVYÅç$ W}~VwäÅV X~ZXÄuYXäÜ
ZXÄäÇX}V~èÇXÖyVY}èÇ$ ZuÄÑÜ$ ZuÄÑÜàVÖZÑYvÅÑá$ W}~VwäÅV$ ~ÖtZ{Y{vX}Y[ÑÖtáêuÖ
ZÑá b{ÅÑYwÑá v ZÖwZÑá ~V} yXÇ}~t Vêç ~t|X Xê}xtÖáÇY{ áêuÖ ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé
b{ÅÑYwÑá$ h}ÅXÇ}~vÜv pXÄäÇX}V~vÜ`ÖàvÜv lÖyVÇ}YÅÑé$ êÄ{Ç ZäÇ~ÖVZvYXäÇ ~V}
X}Y[ÑÖèÇ áêuÖ ZäÇ[ÑÖuäÇ~Ñ}ÇäÇ}~vÜ VY[tÄ}Y{Ü$ ~éÖ}VÜ~V} Xê}~ÑáÖ}~vÜX[çYÑÇ
Ñ} VÇäZuÖä ~ÖVZvYX}Ü ~V} X}Y[ÑÖuÜ Xê}xVÖéÇÑáÇ ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Ü&
.& oZ}Ü êXÖ}êZèYX}Ü ZäÇVÇäZuÖä êVÖVyÖt[äÇ )$ , ~V} - ZÑá êVÖçÇZÑÜtÖ|ÖÑá$ ZÑ
X~tYZÑZX áêÑ~XwÅXÇÑ YZÑÇ U&m&`& êÖçYäêÑ uàX} W}~VwäÅV u~êZäY{Ü ZÑá U&m&`&
X}YÖÑèÇ YàXZ}~t ÅX Z}Ü XÇ Äçyä êÖtÉX}Ü ~V} WXÇ àÖXèÇX} U&m&`& YZV X~W}WçÅXÇV
[ÑÖÑÄÑy}~t YZÑ}àXwV áêç Z}Ü êÖÑåêÑ|uYX}Ü ~V} ~VZt ZV X}W}~èÜ ÑÖ}zçÅXÇV YZ{Ç
êXÖwêZäY{ }YZ! Z{Ü êVÖVyÖt[Ñá ) ZÑá tÖ|ÖÑá *) ZÑá Ç& *0-1'*((($ äÜ }YàéX}
ZÖÑêÑêÑ}{ÅuÇ{ ÅX Z{Ç êVÖtyÖV[Ñ ) ZÑá tÖ|ÖÑá ** ZÑá Ç& ,..,'*(*( "Ucg
`!+*'),&*&*(*(#&
)& T}V Z{ÇX~ÅuÖÑáÜ ZÑáb{ÅÑYwÑáàÑÖvy{Y{ ZäÇVêVÖVwZ{ZäÇVWX}èÇv Xy~ÖwYXäÇ
y}V Z{Ç X}YVyäyv ZäÇ X}WèÇ êÑá VêV}ZÑéÇZV} y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ ZÑá ]ÖyÑá |V
Z{ÖXwZV}VêVÖV}ZvZäÜ{êÖÑ|XYÅwVêÑáÑÖwzXZV}YZÑtÖ|ÖÑ,êVÖ& - Z{ÜêVÖÑéYVÜ&
0& _êÑáYZÑêVÖçÇtÖ|ÖÑÑÖwzXZV}VêVÄÄVyvVêçWVYÅÑéÜ~VZtZ{ÇX}YVyäyvX}WèÇ
Vêç ZÑ XÉäZXÖ}~ç$ ÇÑÑéÇZV} ~V} Ñ} WVYÅÑw VÇZ}ÇZtÅê}Çy~ "BHKF%CLGJFHE#$ Ñ} WX
[ÑÖÑÄÑy}~uÜVêVÄÄVyuÜXwÇV}VÇZ}~X}ÅXÇ}~uÜ&
1& páàçÇ VàÖXäYZvZäÜ ~VZVxÄ{|uÇZXÜ Vêç ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü
[çÖÑ}$ WVYÅÑw$ ZuÄ{~Äê& Xê}YZÖu[ÑÇZV}vYáÅâ{[wzÑÇZV}ÅX áêÑàÖXèYX}Ü ZÑá UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Ü v ZÑá fWÖéÅVZÑÜ v XZV}Ö}èÇ êÄvÖäÜ ")((# XÄXyàçÅXÇäÇ Vêç VáZç
êÖÑÜ ZÑ b{ÅçY}Ñ ÅX ÅÑÇÑÅXÖv WvÄäY{ ZÑá UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü v ZÑá fWÖéÅVZÑÜ$
VÇVÄçyäÜZ{ÜêXÖ}êZèYXäÜ$ êÑáXê}WwWXZV}YZÑb{ÅçY}Ñ&
)(& pÑ s&g&g& |V YáÇXàwYX} ÇV ~VZVxtÄÄX} ZV êÖÑxÄXêçÅXÇV ÅuàÖ} ZèÖV
VÇZVêÑWÑZ}~tZuÄ{áêuÖ;=3QR!~V}x RxV|ÅÑéàäÖwÜ~VÅwVêÖÑYVéÉ{Y{&Q
(%.% o òbè~Ñèbgéê ( féë ~èáèéë / fÜê yñãÉbeÜê "PoáÇXÖyVYwV YáÅxVÄÄÑÅuÇäÇQ#
fèéòéòéàdÇfbà âbà båfàâbáÇefbfbàìêdçÅê1
P)& pÑcÄÄ{Ç}~çb{ÅçY}Ñ$ ZÑs&g&g& ZÑ^WÖáÅV~V}Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{ÜYáÅ[äÇÑéÇ
çZ} ~V|RçÄ{ Z{ W}tÖ~X}V}YàéÑÜ Z{ÜoéÅxVY{Ü|VYáÇXÖytzÑÇZV} YZXÇt$ VÖÅÑÇ}~t~V}
ÅX êÇXéÅV~VÄvÜêwYZ{ÜÅX VêÑ~ÄX}YZ}~ç Y~Ñêç Z{Çuy~V}Ö{ ~V}VêÑZXÄXYÅVZ}~çZXÖ{
áÄÑêÑw{Y{ ZÑá]ÖyÑáZ{ÖèÇZVÜZÑáÜçÖÑáÜZ{ÜoéÅxVY{Ü& pÑb{ÅçY}ÑVÇVÄVÅxtÇX}
Z{Ç áêÑàÖuäY{ ÇV êVÖuàX} YZÑ ^WÖáÅV~V} ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü~t|X YáÇWÖÑÅv$
êÖÑYZVYwV ~V} W}Xá~çÄáÇY{$ }W}VwZXÖV äÜ êÖÑÜ Z}Ü YàuYX}Ü v XêV[uÜ ZÑá ÅX Z}Ü
áê{ÖXYwXÜ ZÑá b{ÅÑYwÑá ~V} ZÑáÜ W{ÅçY}ÑáÜ ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ ~V} Xê}àX}ÖvYX}Ü$ ÅX
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VêèZXÖÑ YZçàÑ Z{Ç ÑÅVÄv XÉuÄ}É{ Z{ÜoéÅxVY{Ü$ Z{ÜbäÖXtÜ~V} ZÑá ]ÖyÑá~V} Z{Ç
XêwZXáÉ{ ZäÇVÇZ}~X}ÅXÇ}~èÇY~ÑêèÇZ{Ü&Q
(%/% o òbè~Ñèbgéê * féë ~èáèéë (( fÜê yñãÉbeÜê fèéòéòéàdÇfbà âbà båfàâbáÇefbfbà ìê
dçÅê1
P+& pÖÑêÑêÑw{Y{ ZäÇ çÖäÇ Z{ÜoéÅxVY{ÜÅXZt Z{Ç~éÖäYv Z{ÜXwÇV} }YàáÖvÅçÇÑÇ
X[çYÑÇ~VZVÖZwzXZV}XyyÖt[äÜÅXZVÉé ZäÇYáÅxVÄÄçÅXÇäÇ$ áêÑyÖt[XZV} ÇçÅ}ÅVVêç
ZÑáÜ X~êÖÑYèêÑáÜ ZÑáÜ ~V} ~áÖèÇXZV} ÅX ÇçÅÑ& gVZ! XÉVwÖXY{ Xê}ZÖuêXZV} {
ZÖÑêÑêÑw{Y{ ZäÇYàXWwäÇX[çYÑÇV[ÑÖtYXW}VÖÖé|Å}Y{ ZäÇXYäZXÖ}~èÇàèÖäÇÅX
VêÄv YáÅ[äÇwV ZÑá fWÖéÅVZÑÜ ~V} ZÑá s&g&g& X[R çYÑÇ V[ÑÖt YX Å{ ÑáY}èW{
ZÅvÅVZV ZÑá ]ÖyÑá& l qêÑáÖyçÜ qyXwVÜ$ |VÅêÑÖXw ÇV VÇZ}ZVà|XwXÇZçÜ ZÖ}tÇZV "+(#
{ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç ~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ YX VáZçÇ Z{Ü YàXZ}~vÜ YáÅ[äÇwVÜ$ tÄÄäÜ |V
ZX~ÅVwÖXZV} çZ} VêÑWuàXZV} Z{Ç ZÖÑêÑêÑw{Y{& oX êXÖwêZäY{ XÅêÖç|XYÅ{ÜW}V[äÇwVÜ
ZÑá qêÑáÖyÑé { ZÖÑêÑêÑ}{Z}~v YáÅ[äÇwV ÑáWXÅwV uÇÇÑÅ{ YáÇuêX}V |V êVÖtyX} y}V
VÅ[çZXÖV ZV ÅuÖ{& cê}xVÖéÇYX}Ü êÑá ZáàçÇ |V êÖÑ~çâÑáÇ y}V ZÑ ^WÖáÅV Äçyä
ÅÑÇÑÅXÖÑéÜZÖÑêÑêÑw{Y{ÜZäÇÑÖ}zçÅXÇäÇYZ{oéÅxVY{ÄÑywzÑÇZV}äÜXê}xVÖéÇYX}Ü
ZÑáb{ÅÑYwÑá~V}~VZVxtÄÄÑÇZV}VêçVáZç&Q
(%0% o òbè~Ñèbgéê ( féë ~èáèéë () fÜê yñãÉbeÜê "PgÑ}ÇÑêÑ}vYX}Ü % VÇZw~Ä{ZÑÜQ#
fèéòéòéàdÇfbà âbàbåfàâbáÇefbfbà ìêdçÅê1
P)& gt|X yÇäYZÑêÑw{Y{ ÅXZVÉé ZäÇ YáÅxVÄÄçÅXÇäÇ YX YàuY{ êÖÑÜ Z{ oéÅxVY{
XwÇV} }YàáÖv ~V} êVÖtyX} uÇÇÑÅXÜ YáÇuêX}XÜÅçÇÑÇX[çYÑÇ ywÇXZV} XyyÖt[äÜ~V} Xêw
VêÑWXwÉX}~V}VêXá|éÇXZV}2
V# y}V yÇäYZÑêÑ}vYX}Ü êÖÑÜ ZÑ b{ÅçY}Ñ$ êÖÑÜ ZÑÇ qêÑáÖyç qyXwVÜ$ ZÑÇ qêÑáÖyç
mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ ~V} ZÑÇ qêÑáÖyç l}~ÑÇÑÅ}~èÇ$ X~ZçÜ XtÇ ÑÖwzXZV}
W}V[ÑÖXZ}~tYZ{ÇêVÖÑéYV$
x# y}V yÇäYZÑêÑ}vYX}ÜêÖÑÜ ZÑ ^WÖáÅVv ZÑÇUÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$ êÖÑÜ ZÑÇmÖçXWÖÑ
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων - Τροποποίηση
του άρθρου 27 του ν. 3984/2011
1. Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 27 του ν. 3984/2011
(Α΄ 150) ως εξής:
«10. Για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία
και για την ανάπτυξη του συστήματος μεταμοσχεύσεων
οργάνων, ιστών και κυττάρων, ο Εθνικός Οργανισμός
Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) δύναται να συνεργάζεται
με ιατρούς και προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με
καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά
παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206),
καθώς και της περ. α΄ της παρ. 20 του ένατου άρθρου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη
έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Το προσωπικό μπορεί να απασχολείται στον Ε.Ο.Μ. και/ή
σε έναν ή περισσότερους φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων με επιμερισμό της εργασίας τους. Για την
απασχόληση του προσωπικού σε φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κάθε φορέα, μετά από προηγούμενη
πρόταση που υποβάλλει ο Ε.Ο.Μ. και περιλαμβάνει τους
όρους απασχόλησης. Ως φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται
οι φορείς στους οποίους λειτουργούν: α) αδειοδοτημένοι
οργανισμοί αφαίρεσης και μονάδες μεταμόσχευσης ανθρωπίνων οργάνων, β) αδειοδοτημένες μονάδες εφαρμογής ιστών και κυττάρων, γ) οι αδειοδοτημένοι οργανισμοί προμήθειας ιστών και κυττάρων του άρθρου 51,
εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών, δ) τα αδειοδοτημένα κέντρα δοτών του άρθρου 58, ε) οι τράπεζες ιστών
και κυττάρων της παρ. 1 του άρθρου 53 εξαιρουμένων
των Ν.Π.Ι.Δ. της περ. ε΄, στ) οι τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος του άρθρου 55, καθώς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα στρατιωτικά νοσοκομεία σε μονάδες των οποίων λαμβάνει χώρα κάποιο
από τα στάδια της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών ή
κυττάρων.».
Άρθρο τρίτο
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της
υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ»
της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας
(ΑΕΜΥ ΑΕ)
Το προσωπικό, που απασχολείται με σύμβαση εργασίας Aορίστου Xρόνου, στην υπό εκκαθάριση αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ»
της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ),
μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε νοσοκομεία εποπτείας του Υπουργείου Υγείας. Προς τον σκοπό
αυτόν, το προσωπικό δηλώνει εντός τριάντα (30) ημερών
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από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον εκκαθαριστή της «ΚΕΚ-AEMY» τρεις (3) νοσοκομειακές μονάδες,
στις οποίες επιθυμεί να μεταφερθεί. Η μεταφορά του
προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων
οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα
που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής,
σε συνιστώμενη με την κοινή απόφαση προσωποπαγή
θέση. Η μεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου
ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη
μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή
της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Οι δαπάνες
μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει
των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά από
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων
αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του
παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαίο ειδικότερο
ζήτημα.
Άρθρο τέταρτο
Παράταση συμβάσεων
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων
Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του
άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχoμένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (A΄ 76), με τις οποίες έχει προσληφθεί
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύνανται να παραταθούν,
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, έως τις 30.6.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης
προσωπικού των αντίστοιχων ειδικοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις
αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια
των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η ισχύς
του παρόντος άρθρου άρχεται από την 1η.9.2020.
Άρθρο πέμπτο
Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
Στο άρθρο δέκατο πέμπτο της από 10.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 157), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Οι ιατροί, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν
κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνουν ως μηνιαία αποζημίωση την προβλεπόμενη στην
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), ανερχόμενη στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ μηνιαίως, έως και τη λήξη της αυτοδίκαιης παράτασης της
σύμβασής τους.».
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Άρθρο έκτο
Οργανωτικές διατάξεις για
την αντιμετώπιση των ναρκωτικών
1. Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 50 του ν. 4139/2013
(Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση
των Ναρκωτικών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και αποτελείται από τον Πρόεδρο
και είκοσι (20) μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται
ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και μέλη της ένας (1) προϊστάμενος ή οριζόμενος από αυτούς ειδικός επιστήμονας της αρμόδιας
Διεύθυνσης από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ο Πρόεδρος ή οι εκπρόσωποι
των εγκεκριμένων οργανισμών ή φορέων θεραπείας
του άρθρου 51, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής
(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
της παρ. 4. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά
τον μήνα.».
«4. Συστήνεται Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
αποτελούμενο από τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του
άρθρου 61 του ν. 3459/2006. Το Δίκτυο εκπροσωπείται
στην Επιτροπή του παρόντος άρθρου, από ένα (1) μέλος,
το οποίο προτείνεται από το Σωματείο των Εργαζομένων
στα Κέντρα Πρόληψης.».
2. Η περ. α΄ του άρθρου 53 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74)
τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 53
Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Σκοπός του Οργανισμού είναι: α) η συμβολή στον σχεδιασμό, την προώθηση, την εφαρμογή εθνικής πολιτικής
και προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη της χρήσης
και διάδοσης των ναρκωτικών, τη μείωση της βλάβης, τη
θεραπεία, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, β) η συμβολή
στη μελέτη σε εθνικό επίπεδο του όλου προβλήματος
των ναρκωτικών, του εθισμού και των εν γένει εξαρτήσεων για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αιτιών που
οδηγούν τα άτομα και ιδίως τους νέους, στη λήψη ναρκωτικών, καθώς επίσης και η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης - Τράπεζα Πληροφοριών ως προς
την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλήματος
των ναρκωτικών στη Χώρα, γ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, κατά τρόπο ενιαίο και
επιστημονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η ενθάρρυνση, ο συντονισμός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας
που έχει σκοπό τη συμμετοχή στην προσπάθεια για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, καθώς
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και της αντιμετώπισης των φαινομένων του εθισμού και
των εν γένει εξαρτήσεων, δ) η πρόταση και προώθηση
αναγκαίων νομοθετικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων
για την πρόληψη και καταστολή του προβλήματος των
ναρκωτικών, ε) η συνεργασία με αντίστοιχους συντονιστικούς ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισμούς και
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς
οργανισμούς, σχετικούς με την αντιμετώπιση του όλου
θέματος, η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και
η ενεργός συμμετοχή στις συναντήσεις που αυτοί οργανώνουν, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής προς εκείνη των ενωσιακών και διεθνών φορέων και
στ) η σύνταξη εκθέσεων για την κατάσταση του προβλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την πορεία
των σχετικών εθνικών ερευνών, η κατάρτιση στατιστικών
πινάκων με ανάλυση και αξιολόγηση αυτών και η υποβολή τους στο Υπουργείο Υγείας μαζί με προτάσεις για
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.».
Άρθρο έβδομο
Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς
Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας Τροποποίηση του άρθρου 33
του ν. 4025/2011
1. Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από
γνώμη του ΚΕΣΥ δύνανται να καθορίζονται ιατρικές
πράξεις με τοπική αναισθησία που εκτελούνται στις
αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και
απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης της παρ. 2 του άρθρου 12
του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και ο αναγκαίος
εξοπλισμός πάσης φύσεως για τη διενέργειά τους κατά
τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.
β. Οι ιατρικές πράξεις οφθαλμολογικής ειδικότητας, που εκτελούνται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. με τοπική αναισθησία και απαιτούν θεραπεία με φάρμακα
κατηγορίας 1Α, αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), είναι
οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθορίζεται ο τρόπος διακίνησης
και διάθεσης των φαρμάκων που είναι αναγκαία για
τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων ενδοϋαλοειδικής
έγχυσης.».
2. Η παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται
θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών
πράξεων βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι αυτοτελείς Μ.Η.Ν. και οι Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και
στη λειτουργία και κοστολόγηση πράξεων των μεικτών
Μ.Η.Ν..».
3. Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
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«9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των αυτοτελών Μ.Η.Ν. ή των Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες
αποζημιώνονται βάσει της ως άνω κοστολόγησης.».
Άρθρο όγδοο
Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Το προσωπικό των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
(Μ.Η.Ν.) της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
(A΄ 228) διακρίνεται σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό
και βοηθητικό. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
των Μ.Η.Ν. είναι κατ’ ελάχιστο το κάτωθι:
α. Ιατρικό προσωπικό: Κάθε Μ.Η.Ν. ορίζει ως επιστημονικούς υπευθύνους, ειδικευμένους ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας με αυτές που αναπτύσσει. Κάθε Μ.Η.Ν.
δύναται να συνεργάζεται με άλλους ιατρούς της ίδιας
ειδικότητας, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας απαιτείται για την
διενέργεια των ιατρικών πράξεων που έχουν προβλεφθεί στις υπουργικές αποφάσεις των παρ. 5 και 6 του
άρθρου 33 του ν. 4025/2011. Οι εργασιακές σχέσεις και
το πλαίσιο συνεργασίας των επιστημονικά υπευθύνων με
τους εξωτερικούς ιατρούς και συνεργάτες καθορίζονται
με συμφωνία των μερών.
β. Νοσηλευτικό προσωπικό: Σε κάθε Μ.Η.Ν. απασχολείται νοσηλευτικό προσωπικό με άδεια ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
ή και βοηθοί νοσηλευτών/τριών με άδεια ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος κατηγορίας ΔΕ. Για την εύρυθμη
λειτουργία της Μονάδας και την ασφαλή παροχή υπηρεσιών απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) νοσηλευτής
εργαλειοδότης/ανά χειρουργική αίθουσα και ένας (1)
νοσηλευτής κίνησης/ανά δύο χειρουργικές αίθουσες,
οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο του ιατρού.
Άρθρο ένατο
Αριθμός χειρουργικών αιθουσών
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
1. Ο ελάχιστος αριθμός χειρουργικών αιθουσών είναι
μία (1) χειρουργική αίθουσα στις αυτοτελείς Μονάδες
Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και δύο (2) χειρουργικές
αίθουσες στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν., όπου αναπτύσσονται
δύο ή περισσότερες ειδικότητες, μη υφισταμένου μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού χειρουργικών αιθουσών.
2. Πολεοδομικά θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοτελών Ιδιωτικών Μ.Η.Ν. και
εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης εξετάζονται κατά το τρίτο άρθρο του ν. 4702/2020 (Α΄ 130),
ανεξαρτήτως του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου κατά
το χρονικό σημείο υποβολής της σχετικής αίτησης.
Άρθρο δέκατο
Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας
Δαπάνες των Κέντρων Υγείας από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους
φορείς διενέργειας εξετάσεων, δημοσίου ή και ιδιωτικού
δικαίου, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα
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από την 1η.3.2020 έως και τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του
προϋπολογισμού των Δ.Υ.Πε., στις οποίες υπάγονται,
με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από
προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της οικείας Δ.Υ.Πε., με την οποία εγκρίνονται ο αριθμός
των αποζημιούμενων εξετάσεων που διενεργήθηκαν και
το ύψος της σχετικής δαπάνης.
Άρθρο ενδέκατο
Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση
του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Η παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συστήνονται στα Νοσοκομεία της χώρας: α) πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.,
β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο
γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική
νοσηλεία και γ) χίλιες (1000) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και
εκατό (100) οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των
πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, πέραν
των υφισταμένων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται
στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).
Η κατανομή των θέσεων αυτών ανά νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά
από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών
Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.).».
Άρθρο δωδέκατο
Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων
Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων
προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019
Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή στις φαρμακευτικές εταιρείες,
που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόματης επιστροφής
(clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
του έτους 2019, όπως έχουν προκύψει μετά από την
ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με
την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής
(rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31) για το έτος 2019 και της καταβολής των δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για
τα έτη 2012-2018. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, ο αριθμός
των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς
και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή
του παρόντος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής
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έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της
οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων εκπίπτει της ρύθμισης.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Ποινές ιατρών - Τροποποίηση
του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008
Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008
(Α΄ 183) τροποποιείται και η παρ. 4 διαμορφώνεται
ως εξής:
«4. Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλεπόμενων
από το παρόν άρθρο υποχρεώσεων των ιατρών, πλην
των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται
επιπλέον στους ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε
σχέση με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και τον Ο.Π.Α.Δ., με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων
που διενήργησαν τον έλεγχο, οι κάτωθι κυρώσεις:
α. Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη
συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά πενήντα τοις
εκατό (50%).
β. Πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ αναλόγως με τη συχνότητα και βαρύτητα
της παράβασης.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των προστίμων,
τα ποσά αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην παρ. 18 του
άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.
Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμόζεται και για
τους λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και
υπηρεσιών υγείας, που είναι συμβεβλημένοι με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Άυλα παραπεμπτικά
Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από συμβεβλημένους
παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από την εκτέλεση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, δυνάμει της υπ’ αρ.
3578/4.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας
και Επικρατείας (Β΄ 3234), θεωρούνται νόμιμες από
την 4η.8.2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της διαδικασίας για την επιβεβαίωση της φυσικής
παρουσίας του ασθενή στο διαγνωστικό κέντρο ή ιατρείο και την ενημέρωσή του για τα στοιχεία εκτέλεσης
του παραπεμπτικού του, όπως καθορίζεται στην ως άνω
κοινή υπουργική απόφαση. Οι δαπάνες από την εκτέλεση των άυλων παραπεμπτικών εκκαθαρίζονται σύμφωνα
με τις παρ. 6 και 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016
(A΄ 21), χωρίς άλλο δικαιολογητικό σε έντυπη μορφή,
βάσει των ηλεκτρονικών στοιχείων εκτέλεσής τους στο
Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
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Άρθρο δέκατο πέμπτο
Όριο φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται
ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του
άρθρου 11 του ν. 4052/2012, ορίζεται σε δυο δισεκατομμύρια ογδόντα οχτώ εκατομμύρια (2.088.000.000) ευρώ.
Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε ογδόντα επτά εκατομμύρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα
της λίστας 1Α του ν. 3816/2010) και δυο δισεκατομμύρια
ένα εκατομμύριο (2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Άρθρο δέκατο έκτο
Δαπάνες συμβεβλημένων και
μη συμβεβλημένων παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Οι δαπάνες που αφορούν σε λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, καθώς και δαπάνες αγοράς των
οπτικών ειδών δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, εφόσον εκτελούνται από μη συμβεβλημένους παρόχους με τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και
μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.
2. Οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις παιδιών ή εφήβων
του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που διενεργούνται για πρώτη φορά μετά
από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται και αποζημιώνονται μόνο σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
πάροχο της υπηρεσίας. Τα παιδιά ή οι έφηβοι που είχαν
ξεκινήσει φυσικοθεραπεία σε μη συμβεβλημένο με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους σε
αυτόν. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου
η προκαλούμενη δαπάνη αποζημιώνεται απ΄ ευθείας
στους δικαιούχους.
3. Όσοι θεραπευτές ή θεραπευτήρια ειδικής αγωγής
υπέβαλαν ή επιθυμούν να υποβάλουν δαπάνες στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4549/2018
(Α΄ 105), δύνανται να συνεχίζουν να τις υποβάλουν με
αυτήν τη διαδικασία και μέχρι τη σύναψη σύμβασης με
τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση να είναι πιστοποιημένοι σε αυτόν.
Άρθρο δέκατο έβδομο
Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ
1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του
κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο άμεσος κίνδυνος διασποράς του, επιτρέπεται
η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με αποζημίωση. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του ΕΟΔΥ, στην οποία αναφέρονται
σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία, που δικαιολογούν την
ανωτέρω υπερωριακή εργασία, ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ-
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πολογισμού του ΕΟΔΥ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι ώρες της υπερωριακής
απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού του ΕΟΔΥ,
ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο
έτος, ως εξής:
α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία για τους υπαλλήλους και
πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΟΔΥ, οι ως άνω ώρες
ορίζονται μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ανά υπάλληλο.
β. Βραδινή υπερωριακή εργασία και εργασία σε αργίες.
Για το προσωπικό του ΕΟΔΥ και εφόσον αυτό απασχολείται βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω
ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288),
αντίστοιχα, ανά υπάλληλο.
Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από
10.7.2020 έως 31.3.2021.
2. Θεωρούνται νόμιμες και αποζημιώνονται οι ώρες
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου,
καθώς και οι ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων των Κινητών
Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, που απασχολούνται επτά (7)
ημέρες την εβδομάδα σε εικοσιτετράωρη βάση και για
το διάστημα από 4.5.2020 και έως τη δημοσίευση του
παρόντος.
3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 31.12.2020, ο ΕΟΔΥ δύναται να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό
προσωπικό κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα
για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΟΔΥ και
του Υπουργείου Υγείας και συμπεριλαμβάνουν αποκλειστικά το πτυχίο και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
των αιτούντων, όπου αυτά απαιτούνται. Η πρόσληψη
διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά περίπτωση στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική
πρόσκληση αναγκών, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα
σειρά της αίτησης. Η παρούσα καταλαμβάνει και προσλήψεις, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.
Άρθρο δέκατο όγδοο
Αγορά φαρμάκων από το Ινστιτούτο
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΙΦΕΤ ΑΕ) για λογαριασμό των
δημόσιων νοσοκομείων
Η παρ. 7 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) αγοράζει για λογαριασμό των δημόσιων
νοσοκομείων φάρμακα, για τα οποία έχει προηγηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης, έχουν συναφθεί συμφωνίες
με Κ.Α.Κ. ή έχουν θεσπιστεί κλειστοί προϋπολογισμοί
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νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Για την υλοποίηση της αγοράς των φαρμάκων διατίθενται στην ΙΦΕΤ ΑΕ
οι ανάλογες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Υγείας και ισχύει το ποσοστό έκπτωσης προμήθειας φαρμάκων δημόσιων νοσοκομείων. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αγοράς των
φαρμάκων και προμήθειας των δημοσίων νοσοκομείων,
καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.».
Άρθρο δέκατο ένατο
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76) και
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού
τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (A΄ 83), ως προς τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
παρατείνεται έως την 31η.12.2020.
2. Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/
2020 (Α΄ 74), η οποία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2
αντιστοίχως του άρθρου 18 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149),
ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται
έως την 31η.12.2020.
3. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), που
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου
του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρόχων του, παρατείνεται έως
την 28η.2.2021.
4. Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ως
προς τη θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται έως την 28η.2.2021, από την ημερομηνία λήξης της.
5. Η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020
(A΄ 104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη
λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο
2020-2021, παρατείνεται έως την 31η.12.2020.
Άρθρο εικοστό
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020
1. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19
χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών την
30ή.9.2020 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των
κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του
Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωργίου”, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτι-

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

κού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
καθώς και των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
για χρονικό διάστημα έως και την 31η.10.2021 κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους
φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν
ισόποσης επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας
προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».
2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΕΟΦ, διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρατείνονται έως την
31η.10.2021 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Άρθρο εικοστό πρώτο
Ρυθμίσεις συνταγογράφησης
οπιοειδών και λοιπών ουσιών Τροποποίηση του άρθρου 1
του π.δ. 148/2007
Οι περ. α), β), δ), ε) και η) της παρ. 5Α του άρθρου 1
του π.δ. 148/2007 (Α΄ 191) τροποποιούνται και η παρ. 5Α
διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Α) α) Για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασματικής αιτιολογίας επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών, όπως κωδεΐνης, διυδροκωδεΐνης, τραμαδόλης,
οξυκωδόνης, μορφίνης, φαιντανύλης, ταπενταδόλης,
βουπρενορφίνης, από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής σε μέγιστη
δόση που προσδιορίζεται με βάση την κλινική εικόνα
του ασθενούς και την εμπειρία του ιατρού. Σε κάθε συνταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των
μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Αν κριθεί απολύτως
αναγκαίο από τον ιατρό, μπορεί να εκδοθεί τρίμηνη
συνταγή με μηνιαία εκτέλεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλονται μέσα στον μήνα και δεν καλύπτονται από
την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον
ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που
συμπληρώνεται στο πεδίο “σχόλια” της συνταγής.
β) Μέγιστες ημερήσιες δόσεις για πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας που συνταγογραφούνται από ιατρούς
ανεξαρτήτως ειδικότητας:
Κωδεΐνη 240 mg
Διυδροκωδεΐνη 240 mg
Τραμαδόλη 400 mg
Οξυκωδόνη 40 mg
Ταπενταδόλη 400mg
Βουπρενορφίνη διαδερμική 52,5μg/h/72 ή 96 ώρες
Φαιντανύλη διαδερμική 37μg/h/72 ώρες
Μορφίνη 90 mg από του στόματος.
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γ) Η συνταγογράφηση οπιοειδών της περ. β΄ σε μεγαλύτερες δόσεις γίνεται με επανάληψη συνταγής που
έχει εκδοθεί από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή
παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής. Σε κάθε συνταγή
αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Η επανάληψη της συνταγής με
έκδοση μηνιαίων συνταγών γίνεται για μέγιστο χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλονται μέσα στον μήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή
που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται
ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που συμπληρώνεται
στο πεδίο “σχόλια” της συνταγής. Η μέγιστη ποσότητα
που μπορεί να χορηγηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία δεν μπορεί να ξεπερνά σε ημερήσια δόση το 25%
της ημερήσιας δόσης που έχει συνταγογραφηθεί από
τον ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίαςογκολογίας ή παιδιατρικής και σε συνολική ποσότητα
την αναγκαία για την κάλυψη επτά (7) ημερών.
δ) Για την αντιμετώπιση του σωματικού πόνου μη νεοπλασματικής αιτιολογίας από ιατρούς ανεξαρτήτως
ειδικότητας, ισχύουν τα εξής:
Κωδεΐνη 240 mg
Διυδροκωδεΐνη 240 mg
Τραμαδόλη 400 mg
Οξυκωδόνη 40 mg
Ταπενταδόλη 400mg
Βουπρενορφίνη διαδερμική 52,5μg/h/72 ή 96 ώρες
Διαδερμική φαιντανύλη 37μg/h/72 ώρες
Μορφίνη 90 mg από του στόματος.
ε) Για την αντιμετώπιση του πόνου μη νεοπλασματικής
αιτιολογίας από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας,
η μέγιστη δόση προσδιορίζεται με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς.
στ) Σε κάθε συνταγή των περ. δ΄ και ε΄ αναγράφεται
ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών
του ασθενούς.
ζ) Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών με ενδοφλέβια, υπαραχνοειδή ή επισκληρίδια οδό χορήγησης επιτρέπεται
μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας. Ειδικά
για την καταστολή και αναλγησία κατά την ενδοσκόπηση
επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών αναλγητικών, καθώς και κατασταλτικών φαρμάκων, με τήρηση
της νόμιμης διαδικασίας (χρήση ηλεκτρονικής συνταγής και τήρηση επί τριετία αντιγράφου) από ιατρό ειδικότητος γαστρεντερολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση
τα επιτρεπόμενα σκευάσματα περιέχουν ουσίες που
περιλαμβάνονται στους πίνακες Α-Δ του άρθρου 1 του
ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του
παρόντος. Τα ανωτέρω φαρμακευτικά σκευάσματα,
οπιοειδή, όπως η φαιντανύλη και κατασταλτικά, όπως
η μιδαζολάμη, καθώς και τα αντίδοτά τους, ναλοξόνη
και φλουμαζενίλη, αναγράφονται σε ξεχωριστή ηλεκτρονική συνταγή και χορηγούνται παρεντερικά στις απλές
ενδοσκοπικές πράξεις, μόνα τους ή σε συνδυασμό και
σε δόση κατάλληλη, με σκοπό την καταστολή, ηπίου ως
μετρίου βαθμού, επιπέδου Ι-ΙΙ, σύμφωνα με τη διεθνή τα-
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ξινόμηση του βαθμού καταστολής. Η χορήγηση γίνεται
από έμπειρο και εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του ενδοσκοπικού εργαστηρίου σε τιτλοποιημένες δόσεις με βάση την ανταπόκριση, τις ανάγκες
και την ασφάλεια του ασθενούς. Περιορισμοί που έχουν
τεθεί στη συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών
και περιέχονται σε παλαιότερα προεδρικά διατάγματα
ή υπουργικές αποφάσεις για τα συγκεκριμένα φάρμακα, αίρονται για τους ιατρούς ειδικότητας γαστρεντερολογίας και για τη συγκεκριμένη ένδειξη, ήτοι για την
καταστολή επιπέδου Ι-ΙΙ κατά τις ενδοσκοπικές πράξεις.
Οι σύνθετες ενδοσκοπικές πράξεις σε όλους τους ασθενείς και όλες οι ενδοσκοπήσεις σε ασθενείς με σοβαρά
προβλήματα υγείας (ASA IV και V) πρέπει να γίνονται με
μέτρια ή και βαθιά καταστολή, επιπέδου ΙΙΙ-IV, από αναισθησιολογική ομάδα σε οργανωμένες μονάδες παροχής
υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο είναι αναγκαίο και σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε επείγουσες ενδοσκοπήσεις, καθώς
και σε ασθενείς με ιστορικό παρενεργειών ή συμβαμάτων κατά τη διάρκεια καταστολής και αναισθησίας.
η) Η συνταγογράφηση φαιντανύλης άμεσης απελευθέρωσης για υπογλώσσια, διαπαρειακή ή διαρρινική χορήγηση επιτρέπεται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής για
την αντιμετώπιση του παροξυσμικού καρκινικού πόνου.
Υπογλώσσια βουπρενορφίνη και μεθαδόνη μπορούν
να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρούς δημόσιας
δομής στο πλαίσιο προγραμμάτων απεξάρτησης.
θ) Ισχυρά οπιοειδή αναλγητικά εκτός αυτών που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ και η΄ χορηγούνται μόνο
από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο
μη νεοπλασματικής αιτιολογίας και από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας για τον
πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας, σε δόσεις ισοαναλγητικές με την από του στόματος μορφίνη.
ι) Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός που συνταγογραφεί
οπιοειδή είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ασθενούς για τη δοσολογία, τη σωστή χρήση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τους κινδύνους από τη χορήγηση
οπιοειδών.
ια) Κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οπιοειδών αναλγητικών, αναγράφεται στη συνταγή η συγκεκριμένη νόσος (βάσει κωδικοποίησης ICD-10), για
την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της αγωγής
με οπιοειδή.».
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21
του ν. 3305/2005 (A΄ 17)
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 3305/2005 (A΄ 17) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης καθορίζεται ως
εξής:
α. Σπέρμα και ορχικός ιστός: αν το σπέρμα έχει κατατεθεί από τρίτο δότη, μέχρι δέκα (10) έτη, ενώ αν
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το σπέρμα ή ο ορχικός ιστός έχει κατατεθεί μόνο για
μελλοντική προσωπική χρήση στο πλαίσιο εφαρμογής
μεθόδων Ι.Υ.Α., μέχρι πέντε (5) έτη.
β. Ωάρια και ωοθηκικός ιστός: πέντε (5) έτη.
γ. Ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια: πέντε (5) έτη.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διάρκεια της κρυοσυντήρησης μπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) έτη
κάθε φορά με έγγραφη αίτηση των δικαιούμενων,
σύμφωνα με την παρ. 6, και ανώτατο όριο παράτασης
τα είκοσι (20) έτη.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005 (A΄ 17)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία,
που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό
της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται
στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και
αποτελείται από Εποπτικό Συμβούλιο και Εκτελεστική
Επιτροπή. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι το κύριο επιστημονικό και διοικητικό όργανο της Αρχής, που ασκεί
τις αρμοδιότητες του επιστημονικού σχεδιασμού, των
γνωμοδοτήσεων σε θέματα επιστημονικού αντικειμένου της Αρχής και της διαμόρφωσης των βασικών κατευθυντήριων αρχών της δράσης της. Η Εκτελεστική
Επιτροπή αναλαμβάνει την άσκηση των διοικητικών
και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Αρχής σε θέματα
εποπτείας των φορέων που υπάγονται σε αυτήν και
των αδειοδοτήσεών τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής που συνέρχεται για τον
σκοπό αυτό αμέσως μετά τον ορισμό του, εξειδικεύονται
και κατανέμονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής
Αναπαραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20,
μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής, καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας
τους, η γραμματειακή τους υποστήριξη και κάθε άλλο
αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.».
3. Το άρθρο 21 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 21
Συγκρότηση της Αρχής
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αποτελείται από
εννέα (9) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά.
2. Ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται
Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία
ή μη, είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου
είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας, με πείρα σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας.
3. Η θητεία του Προέδρου, των μελών του Εποπτικού
Συμβουλίου της Αρχής και των αναπληρωτών τους είναι
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς
δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερα από έξι (6) συνεχόμενα έτη στην ίδια θέση.
4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης
μέλους της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο
της θητείας. Η θητεία των μελών της Αρχής παρατείνεται
αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.
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5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
της Αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα. Ως προς την
επιλογή του Προέδρου και του αναπληρωτή του προηγείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της
Βουλής. Εφόσον Πρόεδρος της Αρχής οριστεί Καθηγητής
ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, σε
γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, ο αναπληρωτής του
πρέπει να είναι υποχρεωτικά Καθηγητής ή Αναπληρωτής
Καθηγητής Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας και αντίστροφα.
6. Ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής ορίζονται:
α. Τρεις (3) νομικοί με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο του ιατρικού δικαίου.
β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική
Επιτροπή Βιοηθικής.
γ. Δύο (2) ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ι.Υ.Α.
δ. Ένας (1) ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της
ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική
Υπογονιμότητα.
ε. Ένας (1) επιστήμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με
γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο
γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμβρυολογίας ή γενετικής.
7. Στον Πρόεδρο, στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
της Αρχής και στους αναπληρωτές τους που ανήκουν
στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Α.Ε.Ι. επιτρέπεται
η άσκηση των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
8. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αρχής, είναι πενταμελής και απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο της Αρχής, ως
Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο αυτής ως Αντιπρόεδρο,
γ) και τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική
ψηφοφορία από το Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής.
Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια και η θητεία τους ως μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει με την εγκατάσταση των
νέων μελών της.
9. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος,
ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής για πλήρη θητεία, τα οποία υποχρεούνται κατά την πρώτη συγκρότησή τους σε σώμα να
ορίσουν ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της
Αρχής περιέρχονται το αρχείο, καθώς και το σύνολο των
αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο
άρθρο 20 του ν. 3305/2005 (A΄ 17), με την επιφύλαξη της
περαιτέρω κατανομής τους με την υπουργική απόφαση
της παρ. 2 του άρθρου 19 στην Εκτελεστική Επιτροπή.».
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Άρθρο εικοστό τρίτο
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών
στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
και έγκρισης φαρμάκων μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως το αργότερο έως τις 31.12.2020, μηνιαίες ή
επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν σταθερή
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και έχει παρέλθει η ισχύς τους κατά τον χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος, ανανεώνονται για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως
την 31η.12.2020, ως εξής:
Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένου
μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για
τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου
της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγής από
τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά
στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του
συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά την επανέκδοση της οικείας
συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από
τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι
πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία,
έως την 31η.12.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου
από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου
οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής,
ήτοι ταυτότητα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου,
στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode)
της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων από τρίτα
πρόσωπα προϋποθέτει την προσκόμιση των ανωτέρω
δικαιολογητικών ταυτοποίησης και τη συμπλήρωση
απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και παραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής.
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας τριών (3) συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών
που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως το αργότερο έως την 31η.12.2020, δύναται
να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική
αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες
είτε έχουν εκδοθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγο-
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γράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους,
είτε πρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως το αργότερο έως την 31η.12.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) είναι εφικτή η συνέχιση
της αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία
μέχρι την 31η.12.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού
ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σ.Η.Π..
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Διαδικασία επιλογής Διοικητή και
Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου Τροποποίηση του άρθρου 7
του ν. 3329/2005 (A΄ 17)
Το δέκατο πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7
του ν. 3329/2005 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δεν δύναται να κατέχει θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου, όποιος εργάζεται ή υπηρετεί
στο Νοσοκομείο αυτό. Από την ανωτέρω προϋπόθεση
εξαιρούνται για κάθε διαδικασία επιλογής Διοικητή ή
Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου όσοι ήδη κατέχουν
θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείων,
για τις θέσεις που προκηρύσσονται στα Νοσοκομεία που
υπηρετούν.».
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Προϊόντα δειγματισμού
Το άρθρο δέκατο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο τέταρτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4722/2020 (A΄ 177) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 31η.12.2020, πάσης φύσεως επιχειρήσεις
λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) στην
περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται
απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση
των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς
να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση
χαρτιών δειγματισμού ή β) με τη χρήση ατομικών σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά
ο καταναλωτής, τα οποία δεν επιστρέφονται. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, είναι δυνατή η χρήση
των προϊόντων δειγματισμού με τη διαμεσολάβηση του
υπαλλήλου και με τη χρήση ειδικών εξαρτημάτων μίας
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χρήσης. Ο ως άνω τρόπος χρήσης των προϊόντων δειγματισμού, διά των υπαλλήλων, πρέπει να προβάλλεται
ευκρινώς, με ειδικές σημάνσεις, σε διάφορα σημεία εντός
των καταστημάτων. Με τον όρο “προϊόντα δειγματισμού”
νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των
επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων δειγματισμού που
δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, επιβάλλεται
με απόφαση της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο
πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση, εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφασης
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1116)».
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο εικοστό έκτο
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός
Δημοσίων Επενδύσεων
Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον
ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώσεις κατά ένα δισεκατομμύριο εικοσιένα εκατομμύρια
(1.021.000.000) ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Οι προστιθέμενες πιστώσεις
εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με
την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο εικοστό έβδομο
Παράταση ρυθμίσεων για
τον κορωνοϊό COVID-19
1. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού 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 τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των εταιρειών
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2020.
2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου πέμπτου της από
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020
(Α΄ 177), ως προς την ισχύ των συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών του ΕΟΠΥΥ, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 30ή.11.2020, με τους ίδιους
όρους.
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3. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
δέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177) παρατείνεται έως την 30ή.11.2020.
Άρθρο εικοστό όγδοο
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού
των Τοπικών Μονάδων Υγείας
1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να να προσλαμβάνεται έως την 31η. 12.2020, για
ένα (1) έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό
βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία
της Χώρας, στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο,
στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.),
στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις
για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και
βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280) και η εκ των προτέρων
ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Η ισχύς της
διάταξης αυτής άρχεται από 1.10.2020.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020,
ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό,
νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19. Ο ως ανωτέρω προγραμματισμός απασχόλησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει
τη λειτουργία μιας πλήρους βάρδιας συγκροτημένης
ΤΟ.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Άρθρο εικοστό ένατο
Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση
του άρθρου 28 του ν. 4708/2020
Το άρθρο 28 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Άρθρο 28
Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19
1. Για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31ης.12.2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και μετά από
σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής
Περιφέρειας, δύναται να μετακινείται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός με δυνατότητα παράτασης έως
και τρεις (3) μήνες, υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό
την κάλυψη επιτακτικών αναγκών προστασίας δημόσιας
υγείας που σχετίζονται με τη διαχείριση και ιχνηλάτηση θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την
επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης και διασφάλισης του
περιορισμού της διασποράς της νόσου και διαφύλαξης
της δημόσιας υγείας.
2. Το ως άνω προσωπικό αμείβεται από τον φορέα
προέλευσής του. Σε αυτό εφαρμόζεται αναλόγως η περ. 3
της παρ. Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
Άρθρο τριακοστό
Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας
Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής
φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού
υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test)
για τον εντοπισμό κρουσμάτων
κορωνοϊού COVID -19
Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83)
και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν. 4715/2020 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας
Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής
φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού
υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test)
για τον εντοπισμό κρουσμάτων
κορωνοϊού COVID-19
1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 συστήνονται Κινητές
Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα
δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο: α) την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής
φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ
Ειδικού Σκοπού Νοσηλευτικής Φροντίδας και λήψης
δειγμάτων βιολογικού υλικού) και β) την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test)
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για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19
(ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων). Η λειτουργία των ομάδων του προηγούμενου εδαφίου συνιστά
δράση, η οποία εντάσσεται στην Πράξη “Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”,
η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020”.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών, δύναται να τροποποιούνται υφιστάμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις
σε σχέση με την λειτουργία των ΚΟΜΥ της περ. α΄ της
παρ. 1. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι επιμέρους
λεπτομέρειες σύστασης των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού, της
περ. α΄ της παρ. 1, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική
τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και
οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα
του στελεχιακού δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό
διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών
προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης.
Οι ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέα υλοποίησης της
πράξης του δευτέρου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται
οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης των ΚΟΜΥ Ειδικού
Σκοπού της περ. β΄ της παρ. 1, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην
Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική
τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και
ειδικά με τις ομάδες της περ. α΄ της παρ. 1 και οργανικές
δομές αναφοράς, η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
οι ειδικότητες απασχόλησης, τo χρονικό διάστημα της
σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού,
το κόστος συγκρότησής τους, καθώς και οι λεπτομέρειες
υλοποίησης της πράξης. Οι ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως
φορέα υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου.
2. Για χρονικό διάστημα έως και την 31η.12.2020 και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέας
υλοποίησης της Πράξης “Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα
πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, δύναται, κατά
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί
προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει
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συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση των κινητών μονάδων της παρ. 1, β) προμήθειας
και μίσθωσης ενδεδειγμένων φορτηγών οχημάτων και
οχημάτων για τις ανάγκες μετακινήσεων των κινητών συνεργείων και του εξοπλισμού τους για τις ανάγκες των μετακινήσεων του προσωπικού της παρ. 1, γ) προμήθειας
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων και
ελέγχων, δ) προμήθειας αντιδραστηρίων μοριακού
ελέγχου μετά συνοδού εξοπλισμού τους και γρήγορων
ελέγχων αντιγόνων, ε) ενίσχυσης του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού
υλικού και δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid
test), στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση
και αξιολόγηση και η) συμβάσεων προμηθειών ή και
υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων
δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
εκάστοτε τεχνικό δελτίο. Η πρόσκληση για τη σύναψη
των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται
μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα
τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με
σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο
της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων
υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την
υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020
(Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19, η οποία χρηματοδοτείται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα 2014-2020”)».
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων
μοριακών ελέγχων (rapid test) και
υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 31ης.1.2021, απαγορεύονται
η ελεύθερη διάθεση, η θέση σε λειτουργία και η χρήση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα
ως τελικούς χρήστες, που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων για τη
μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται
με τον κορωνοϊό COVID-19.
2. Στην έννοια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων αυτοελέγχων με τον κορωνοϊό COVID-19, όπως
τα ΙgG, IgM και IgA. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
εξειδικεύεται κάθε θέμα σχετικό με τις κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που εμπίπτουν στην απαγόρευση της παρ. 1.
3. Νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία,
Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ.,
δύνανται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα
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ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), για τη διενέργεια
ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσικών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση
του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, καθορίζονται τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων μοριακών ελέγχων (ελάχιστο επιθυμητό ποσοστό
επιτυχίας μέτρησης), οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί,
που δύνανται να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχου τύπου
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς, οι κατηγορίες προσώπων που
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού
ελέγχου με αναφορά στα επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω
λεπτομέρεια.
4. Φυσικά πρόσωπα που διαγιγνώσκονται θετικά σε
δοκιμασία μοριακού ελέγχου υπό τους όρους της παρ. 3,
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε περαιτέρω εργαστηριακό
έλεγχο τύπου PCR για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος.
5. Οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε
διακριτή Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων,
που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19,
τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων
που ελέγχθηκαν, το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή
αρνητικό), καθώς και την κατηγοριοποίηση του εκάστοτε
ελεγχόμενου φυσικού προσώπου σε μία εκ των υπαγόμενων στη συγκεκριμένη μορφή επιδημιολογικών ελέγχων
ομάδων προσώπων. Η μη καταχώρηση ή η καθυστερημένη καταχώρηση των στοιχείων στην εφαρμογή επισείει τις ακόλουθες κυρώσεις: α) πρόστιμο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση
λειτουργίας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών,
σε περίπτωση ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζεται η έναρξη λειτουργίας
της εφαρμογής της Βάσης Επιδημιολογικών Ελέγχων,
ο τρόπος ένταξής της και διασύνδεσής της με το Εθνικό
Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της, οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων
μοριακών ελέγχων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης ή και
καταχώρησης, οι φορείς παρακολούθησης δεδομένων
για επιδημιολογικούς λόγους, καθώς και κάθε σχετική
προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Δωρεά για την ολοκλήρωση
του έργου κατασκευής ΜΕΘ
Στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) προστίθεται
παρ. 1Α ως εξής:
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«1Α. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας,
διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών
Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, στην εταιρεία
“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη λειτουργική ολοκλήρωση, με την προσθήκη πεζογέφυρας, της κατασκευής
του έργου της παρ. 1. Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται από
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων και δεν
επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Σχετικά με τον
Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ΄
του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248),
χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εγκρίνονται η οικοδομική άδεια και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, μετά από εισήγηση των
αρμόδιων, κατά περίπτωση, Γενικών Διευθυντών, κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας. Για τη δωρεά αυτήν εφαρμόζονται οι παρ. 2
έως 5. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου του παρόντος
δύναται να συνάπτεται και κατά τις προβλέψεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών
για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου
1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού
έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου
κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών
αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι ανταποδοτικές
υποτροφίες του παρόντος δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα
με την παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
2. Η κάλυψη της δαπάνης των υποτροφιών της παρ. 1
μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που διαχειρίζονται οι Ειδικοί
Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και
τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών
της παρ. 1, εφόσον η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
3. Υποτροφίες της παρ. 1 δύνανται να χορηγούνται
και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς
πόρους, που εξασφαλίζει το κάθε Τμήμα ή Σχολή του
Α.Ε.Ι. ή το ίδιο το Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
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Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και τυχόν
λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της
παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Όργανα διοίκησης και ελέγχου ΕΟΠΥΥ Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3918/2011
Το άρθρο 20 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 20
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Στον ΕΟΠΥΥ προβλέπονται τα ακόλουθα όργανα
διοίκησης και ελέγχου: Διοικητής, μη εκτελεστικός Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
2. Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία (1) θέση Διοικητή. Ο Διοικητής επιλέγεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών και
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
της αλλοδαπής και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά
θέματα. Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.
3. Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία (1) θέση μη εκτελεστικού Προέδρου. Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος επιλέγεται
για θητεία τεσσάρων (4) ετών, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και
εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ο Διοικητής και ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, μετά από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας προεπιλογής των άρθρων 20 επ. του
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) και της διαδικασίας ακρόασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της
Βουλής επί της πρότασης του Υπουργού Υγείας.
4. Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΕΟΠΥΥ και διαμορφώνει τη στρατηγική και την
πολιτική δράσης του Οργανισμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη επίτευξη του σκοπού του. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται
στο άρθρο 22.
5. Το Δ.Σ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, ως Πρόεδρο του Δ.Σ..
β. Δύο (2) μέλη, ειδικούς Επιστήμονες, με τους αναπληρωτές τους, ιδίων προσόντων με τον Πρόεδρο, εκ
των οποίων ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, που υποδεικνύεται από
κοινού από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον
αναπληρωματικό του και ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο
των εργοδοτών, που υποδεικνύεται από κοινού από τον
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τον αναπληρωματικό του. Τα
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μέλη αυτά ορίζονται από τους φορείς εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους.
γ. Τέσσερα (4) πρόσωπα που έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
με τους αναπληρωτές τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ορίζεται το μέλος της σύνθεσης του Δ.Σ.
εκ των μελών του προηγούμενου εδαφίου, το οποίο
αναπληρώνει τον Διοικητή (προσωρινό ή τακτικό) σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του στο σύνολο των
καθηκόντων του τόσο ως Προέδρου του Δ.Σ., όσο και ως
Διοικητή του ΕΟΠΥΥ.
δ. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από κοινού από
τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), με τον αναπληρωτή του,
κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την έγγραφη ειδοποίησή τους.
ε. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
με τον αναπληρωτή του, κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται από τον ανωτέρω φορέα εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του.
στ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας με
Α΄ βαθμό και θέση Γενικού Διευθυντή ή Προϊσταμένου
Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.
ζ. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων
του ΕΟΠΥΥ, με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με
ειδική εκλογική διαδικασία. Κατά την πρώτη συμμετοχή των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και μέχρι τις
αμέσως επόμενες εκλογές του Συλλόγου, ο εκπρόσωπος
με τον αναπληρωματικό του δύνανται να ορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου,
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
6. Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρίσταται
ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ανάλογα με τη φύση
του θέματος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του ΕΟΠΥΥ,
εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους κατά τη διάρκεια συζήτησης θεμάτων αρμοδιότητάς τους.
7. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με
πράξη του Διοικητή ως Προέδρου του Δ.Σ..
8. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει επί τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του
Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
9. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ., των οποίων οι θέσεις δεν καταργούνται με τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται
αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό ή την ανάδειξη των νέων
μελών στη θέση τους. Η ρύθμιση του προηγούμενου
εδαφίου καταλαμβάνει και όλα τα μέλη του Δ.Σ., που
τελούν σε θητεία κατά τη δημοσίευση του παρόντος
και των οποίων προβλέπεται αντικατάσταση κατά τις
διατάξεις του παρόντος. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται
να επανεκλέγονται. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική
διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα οκτώ (8) έτη. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και
κατά τον ορισμό του πρώτου Δ.Σ..

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10. Ο Διοικητής και ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος και
τα μέλη του Δ.Σ. παύονται, υπό τις προϋποθέσεις των
κείμενων διατάξεων, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο
και τον ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
11. Ο Διοικητής εξομοιώνεται μισθολογικά, κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, αντίστοιχα, με τον Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ειδικότερα, ζητήματα για την εφαρμογή
του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, και των εισηγητών
στο Δ.Σ., καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας. Αν στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ συμμετέχει μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5 του
άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
12. Το Δ.Σ. μετά τη συγκρότησή του, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, συνεδριάζει το αργότερο μέσα σε ένα (1)
μήνα, και καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εύρυθμη λειτουργία του. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συγκρότηση, το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ..
13. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει αρμοδιότητές του, εν
όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη
του ή σε στελέχη του Οργανισμού με θέσεις ευθύνης,
καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους αυτής της
ανάθεσης.
14. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146)
εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ,
τακτικά και αναπληρωματικά, και για τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, τακτικά και αναπληρωματικά,
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252).
15. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, τακτικά και αναπληρωματικά, και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,
τακτικά και αναπληρωματικά, δεν ευθύνονται αστικά
έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του
ΕΟΠΥΥ, για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν. 4208/2013, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία
αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών
και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
Τα άρθρα 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται
αναλογικά σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα.
16. Όπου στις διατάξεις περί ΕΟΠΥΥ γίνεται αναφορά
στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, νοείται εφεξής ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι την επιλογή και τον διορισμό του Διοικητή, με απόφαση του Υπουργού Υγείας
ορίζεται προσωρινός Διοικητής, ο οποίος ασκεί πλήρως
τα καθήκοντα του Διοικητή. Η πρώτη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διοικητή ολοκληρώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται
στα άρθρα 20 επ. του ν. 4735/2020 και στον Κανονισμό
της Βουλής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
17. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για
τον οργανισμό του ΕΟΠΥΥ, όλες οι οργανικές μονάδες
του ΕΟΠΥΥ υπάγονται στον Διοικητή.».
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Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Αρμοδιότητες του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ
και Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή
Το άρθρο 21 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή
1. Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Διοικεί τον ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισής του και διασφαλίζει την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του.
β. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν
νομοθετική ρύθμιση.
γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού
του ΕΟΠΥΥ και εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την υλοποίησή του.
δ. Αναθέτει και υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. πάσης φύσεως συμβάσεις που συνάπτει
ο ΕΟΠΥΥ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.
ε. Παραγγέλλει, εποπτεύει και συντονίζει τις ελεγκτικές
διαδικασίες των οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ.
στ. Αποφασίζει για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, κατόπιν εισήγησης της
αρμόδιας διεύθυνσης.
ζ. Εγκρίνει τον Οργανισμό του ΕΟΠΥΥ που καταρτίζει
η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού, μετά από πρόταση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.. Ο Οργανισμός του
ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη διάρθρωση των
υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, τον συνολικό αριθμό
των οργανικών θέσεων και την κατανομή των θέσεων
προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις
οργανικές μονάδες, τον τρόπο επιλογής των διευθυντικών στελεχών και τα περιγράμματα εργασίας τους.
η. Υποβάλλει, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, τα ερωτήματα προς το γραφείο του Νομικού
Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του
ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους.
θ. Συγκροτεί ομάδες εργασίας που αποτελούνται από
στελέχη του ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες για τη διαχείριση ζητημάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.
ι. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε
αποστολές εντός και εκτός Ελλάδος, στο πλαίσιο της
εκπροσώπησης του οργανισμού ή για προγράμματα
εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.
ια. Αποφασίζει τη διάθεση χρηματικών ποσών από
τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ για δαπάνες που εξυπηρετούν
υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εκδηλώσεις, συμμετοχή
σε διεθνείς οργανισμούς, συνδρομή και συμμετοχή σε
επιστημονικά δίκτυα και περιοδικά και έξοδα φιλοξενίας
ξένων αποστολών.
Ο Διοικητής μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει
σε προϊσταμένους των οργανικών του μονάδων, ειδικά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή
το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση “με εντολή
Διοικητή”.
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2. Συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή.
Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο επικουρεί τον Διοικητή
στο έργο του, έχει την αρμοδιότητα της πλήρους γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης του έργου του
Διοικητή. Επιμελείται την τήρηση του πρωτοκόλλου και
του αρχείου του, καθώς και την αλληλογραφία του, συντονίζει, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες
υπηρεσίες, κάθε θέμα που αφορά στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές και επιμελείται την προμήθεια και διαχείριση υλικών. Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας του Διοικητή στελεχώνεται από
προσωπικό του ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Διοικητή του.
3. Συστήνονται στον ΕΟΠΥΥ τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και μία (1) θέση δημοσιογράφου στο γραφείο του Διοικητή. Οι ανωτέρω πρέπει
να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), με την επιφύλαξη, ότι οι θέσεις του πρώτου εδαφίου που αντιστοιχούν σε μετακλητούς δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τις τρεις (3). Οι πράξεις πρόσληψης ιδιωτών
και οι αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών
στις ως άνω θέσεις, διενεργούνται κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται
οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συμβούλωνσυνεργατών της παρούσας».
Άρθρο τριακοστό έκτο
Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού Προέδρου Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας
Προστίθεται άρθρο 22Α στον ν. 3918/2011 (Α΄ 31), ως
εξής:
«Άρθρο 22Α
Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού
Προέδρου του ΕΟΠΥΥ Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας
1. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, προΐσταται των συνεδριάσεων της Επιτροπής
Ελέγχου και Διαφάνειας που συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ και
διευθύνει τις εργασίες της. Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας,
β) εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας και τις βασικές
θεματικές της ετήσιας έκθεσης για τη διαπίστωση ελλείψεων και δυσλειτουργιών του ΕΟΠΥΥ προς την Επιτροπή
Ελέγχου και Διαφάνειας,
γ) ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ.
2. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας στον
ΕΟΠΥΥ, η οποία αποτελείται από τον μη εκτελεστικό
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη με
πλήρη ανεξαρτησία προς τα λοιπά όργανα διοίκησης του
ΕΟΠΥΥ και τους αναπληρωματικούς τους. Σε περίπτωση

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

κωλύματος ή απουσίας του μη Εκτελεστικού Προέδρου
αναπληρώνεται στα καθήκοντά του στην Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας από εκείνο εκ των μελών που ορίζεται
ως αναπληρωτής του στην απόφαση συγκρότησης της
παρ. 3. Τα μέλη επιλέγονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών
και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και αποδεδειγμένη γνώση
σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, νομικού ελέγχου
και διοίκησης.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία καθορίζεται και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.
Η μηνιαία αποζημίωση του μη εκτελεστικού Προέδρου,
των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου και
Διαφάνειας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
4. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις πράξεις οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης της περιουσίας του
ΕΟΠΥΥ εκ μέρους των οργάνων διοίκησής του και συντάσσει ετήσια έκθεση για τη διαπίστωση ελλείψεων και
δυσλειτουργιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, προτείνοντας
βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, την οποία υποβάλλει
στον Υπουργό Υγείας και στον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ,
β) εισηγείται στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ την υιοθέτηση
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικής
διαχείρισης κινδύνων,
γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης
κινδύνων, καθώς και της λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου,
δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης και ασκεί τον
έλεγχο επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
ε) συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας της εντός
διμήνου από τη συγκρότησή της σε σώμα. Το έργο της
γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Ελέγχου και
Διαφάνειας εκτελεί υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητή
του ΕΟΠΥΥ.».
Άρθρο τριακοστό έβδομο
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του
ΕΟΠΥΥ και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων Ρυθμίσεις διοικητικής αναδιοργάνωσης
του ΕΟΠΥΥ
1. Οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 3086/2002 (Α΄ 324) αντικαθίστανται ως εξής:
«2.α. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ΝΣΚ. Για τις
ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ οι οργανικές θέσεις του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ αυξάνονται αντίστοιχα κατά
δύο (2) θέσεις Παρέδρων και δύο (2) θέσεις δικαστικών
πληρεξουσίων.
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β. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ ανήκει ιδίως:
βα. Η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπησή του
στις δικαστικές υποθέσεις που δεν έχουν ανατεθεί από
τον Προϊστάμενο του Γραφείου στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ.
ββ. Η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις του ΝΣΚ.
βγ. Η νομική υποστήριξη του ΕΟΠΠΥ κατά την κατάρτιση συμβάσεων.
βδ. Η νομοτεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση
σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν
στον ΕΟΠΥΥ.
γ. Στο Γραφείο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις για
το ΝΣΚ, Τριμελής Επιτροπή, ενώπιον της οποίας εισάγονται εισηγήσεις για τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς της.
Εφόσον την υπόθεση χειρίζεται δικηγόρος, συντάσσεται
έγγραφη προεισήγηση από αυτόν. Ο δικηγόρος, μπορεί,
εάν συντρέχει σημαντικός λόγος, κατά την κρίση του
Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής, να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και να αναπτύσσει την προεισήγησή
του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ
καθορίζονται λεπτομέρειες για θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας του Γραφείου, καθώς και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ.».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 31)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στον Διοικητή υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:
α) Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ. Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων τελεί υπό την εποπτεία του
Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ
και έχει προϊστάμενο τον εκάστοτε προϊστάμενο του
Γραφείου Νομικού Συμβούλου. Στο Τμήμα υπάγονται
οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ κατά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το Τμήμα Νομικών
Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ έχει ως αρμοδιότητα τη νομική
υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων
του ΕΟΠΥΥ που του ανατίθενται από τον προϊστάμενο
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ.
Με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ, δύναται να
ανατίθεται, κατά περίπτωση, ο χειρισμός δικαστικών και
εξωδίκων υποθέσεων του Γραφείου Νομικού Συμβούλου σε δικηγόρους, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων
εμπειρίας και εξειδίκευσης, με αμοιβή για κάθε υπόθεση
ξεχωριστά. Ο αριθμός των δικηγόρων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό που ορίζεται με απόφαση
του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδεται μετά από
πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και αναρτάται μέχρι την
31η Μαρτίου κάθε έτους στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.
Η αμοιβή των δικηγόρων καθορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Μέχρι την
έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου
αριθμού δικηγόρων, συνεχίζεται η ανάθεση υποθέσεων
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του ΕΟΠΥΥ στους υφιστάμενους κατά περίπτωση δικηγόρους. Δικαστικές υποθέσεις που είχαν ανατεθεί, έως
τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Δ.Σ. ή
του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ σε συνεργαζόμενους ιδιώτες
δικηγόρους, διεκπεραιώνονται από αυτούς και οι αμοιβές εκκαθαρίζονται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση
ανάθεσης.
Δικαστικές υποθέσεις του ΕΟΠΥΥ που εκκρεμούν, κατά
τη δημοσίευση του παρόντος, ενώπιον παντός δικαστηρίου και σε οποιονδήποτε βαθμό, διεκπεραιώνονται με
απόφαση του προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν
στο γραφείο Νομικού Συμβούλου ή από δικηγόρους με
έμμισθη εντολή του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων
του ΕΟΠΥΥ ή από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους,
για υποθέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί. Υποθέσεις
που εκκρεμούν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής της
παρ. 5 της υπ’ αρ. 288/16.8.2017 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 2939), εισάγονται
ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού
Συμβούλου με προεισήγηση του δικηγόρου που χειρίστηκε την υπόθεση και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις για το ΝΣΚ. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του
ΕΟΠΥΥ, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που
υπηρετούν στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ,
έχουν, με μόνη την ιδιότητά τους αυτή, και χωρίς τη χρήση άλλου αποδεικτικού στοιχείου την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από τον νόμο για την παράσταση και
υπεράσπιση του ΕΟΠΥΥ ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών. Στις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί,
ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα
τα ένδικα μέσα και βοηθήματα και γενικά προβαίνουν σε
οποιαδήποτε ενδεικνυόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την
αμετάκλητη περαίωση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις
για το ΝΣΚ.
Στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, καθώς και στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ δύναται
να ασκούνται, με δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, υποψήφιοι δικηγόροι, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα
περί Δικηγόρων για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων
στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ.
β) Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για την άσκηση του
εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ύστερα
από έγγραφη παραγγελία του Διοικητή.
γ) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου τού ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ. Το Τμήμα αυτό
έχει την αρμοδιότητα της γραμματειακής υποστήριξης
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ
και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ και
επιμελείται ιδίως για: γα) την παραλαβή επιδιδόμενων
δικογράφων, γβ) την τήρηση πρωτοκόλλου επιδοθέντων
δικογράφων και εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων,
γγ) τον έλεγχο των δικογράφων και των εισερχομένων
εγγράφων, την επιμέλεια για τη χρέωση των δικογράφων,
την ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων και τη
συγκέντρωση στοιχείων από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

10908

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

για την υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων ενώπιον
παντός δικαστηρίου και αρχής, γδ) τη διαχείριση και
τήρηση των πρακτικών και πράξεων της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του
ΕΟΠΥΥ και των υποβαλλομένων από τους δικηγόρους
του ΕΟΠΥΥ προεισηγήσεων, γε) την έκδοση εξουσιοδοτήσεων για την παράσταση των δικηγόρων στα ποινικά
δικαστήρια και την έκδοση αποφάσεων για πρόσληψη
δικηγόρων που συνεργάζονται κατά περίπτωση με
το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, γστ) τη διακίνηση της
αλληλογραφίας, την τήρηση αρχείου και αναπαραγωγή
των εγγράφων και δικογράφων του Γραφείου Νομικού
Συμβούλου και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων,
γζ) την υποστήριξη σε θέματα διοικητικού προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων
και την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ, κατά
προτίμηση κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής.».
3. Καταργείται η παρ. 4Α και προστίθεται παρ. 8 στο
άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 31) ως εξής:
«8. Ο ΕΟΠΥΥ έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οικονομικά προνόμια του Δημοσίου, απαλλάσσεται δε
από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την
παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση
οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος και μέσου ή άλλης
διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων.».
4. Η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31),
η οποία προστέθηκε με την παρ. 3δ του άρθρου 20 του
ν. 4019/2011 (Α΄ 216), καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο τριακοστό όγδοο
Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελεγκτών
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται περ. ε΄
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων
έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία,
β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών
κτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για τον σκοπό
της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που
λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα,
γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των
Περιφερειών της Χώρας, όπως χειριστές μηχανημάτων,
οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετακινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν
επιστροφή,
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δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση
σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι πεντακόσια πενήντα (550) χιλιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής
χρήσης μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του
αρμόδιου οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο
υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής
αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης
με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα επιπλέον
χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου
εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. Όλως εξαιρετικώς, σε περίπτωση εκτεταμένης φυσικής καταστροφής
και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ,
οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δύνανται να
υπερβαίνουν το παραπάνω μηνιαίο χιλιομετρικό όριο,
ε. στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), οι οποίοι μεταβαίνουν σε απόσταση
έως πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα της Αρχής ή
τις έδρες των περιφερειακών υπηρεσιών αυτής, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων που τους
έχουν ανατεθεί, καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής
αποζημίωσης του άρθρου 8 της υποπαρ. Δ.9, η δαπάνη
διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.
Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο
του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει αποκλειστικά και
μόνο για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για τη
διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2021.
Οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 7.».
Άρθρο τριακοστό ένατο
Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής με έναν υπόλογο
για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση
του άρθρου 100 του ν. 4270/2014
Στην παρ. 2Α του άρθρου 100 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) μετά τη φράση «και του Συντονιστικού Γραφείου
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ),»
προστίθεται η φράση «όπως επίσης των Επιθεωρητών Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» και
η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής:
«2.Α. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου Χ.Ε.Π., με έναν
υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση,
για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των
Επιθεωρητών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ-ΥΠΕΝ) και συγκεκριμένα του Σώματος
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
(ΣΥΓΑΠΕΖ), όπως επίσης των Επιθεωρητών - Ελεγκτών
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), με σκοπό τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την
εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή
τους σε δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με
το ελεγκτικό τους έργο, τη διερεύνηση των συνθηκών
ατυχημάτων σε χώρους της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας, τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες που συνδέονται
αποκλειστικά με το ελεγκτικό τους έργο, καθώς και τη
συμμετοχή τους σε συναντήσεις εργασίας και επιτροπές
με χρονικό ορίζοντα δύο (2) μηνών.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό
Τροποποίηση του π.δ. 131/1987
«Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και
άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών
ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες
και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α΄ 73)
1. Στο άρθρο 1 οι περ. β16 και β36 καταργούνται.
2. Στο άρθρο 1 στην περ. α18: προστίθεται η λέξη
«Αργοστόλι» και η περ. α18 διαμορφώνεται ως εξής:
«α18: Νομός Κεφαλληνίας: Αργοστόλι, Ληξούρι, Ιθάκη,
Σάμη.».
3. Στο άρθρο 1 στην περ. α19 προστίθεται η λέξη «Πτολεμαΐδα» και η περ. α19 διαμορφώνεται ως εξής:
«α19: Νομός Κοζάνης: Πτολεμαΐδα, Τσοτύλι».
4. Στο άρθρο 1 στην περ. α.25 μετά τις λέξεις «Νομός
Λευκάδας: Βασιλική» προστίθενται οι λέξεις «, Λευκάδα.».
5. Στο άρθρο 1 αριθμείται περ. α36 «Νομός Ημαθίας:
Νάουσα.».
6. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση: «α37. Νομός
Ζακύνθου: Ζάκυνθος, Γαϊτάνη, Καλλιθέα, Βολίμες.».
7. Στο άρθρο 1 η περ. β16 «β16. Νομός Κεφαλληνίας:
Αργοστόλι» διαγράφεται.
8. Στο άρθρο 1 η περ. β23 «β23. Νομός Λευκάδας: Λευκάδα» διαγράφεται.
9. Στο άρθρο 1 η περ. β36. «β.36. Νομός Ζακύνθου:
Ζάκυνθος» διαγράφεται.
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Επιτροπή Ιοντιζουσών και
Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Η περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3868/2010
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«1) Έναν Καθηγητή ή Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή νοσοκομείου ΕΣΥ, πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής ή
Πυρηνικής ιατρικής ή Ακτινοθεραπείας ή Επεμβατικής
Ακτινολογίας, ως Πρόεδρο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με τον αναπληρωτή του.».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις
ζημιές που προκλήθηκαν λόγω έντονων
καιρικών φαινομένων
1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» από την 17η.9.2020 έως και την
20ή.9.2020, λόγω της μοναδικής φύσης του, και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Φθιώτιδας,
Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας:
α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο καθορίζεται στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε,
κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της
υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 (Β΄ 1668) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, να
χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της
αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή
ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση
της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ.
157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, της
παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011
(Β΄ 1669) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της
παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 της
υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 (Β΄ 1239) κοινής απόφασης
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ) Οι ασφαλισμένοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των τελών εκτίμησης της παρ. 5 του
άρθρου 15 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ.
157501/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.
2. α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5127/
57526/26.5.2017 (Β΄ 1913) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των
προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους
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φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα της παρ. 1, το συνολικό
ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση
πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται μέχρι του ποσού
των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς
ημερήσιο και μηνιαίο όριο.
β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3493/
37001/30.3.2017 (Β΄ 1189) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται
στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση
των δηλώσεων ζημιάς - αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017
κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και των ζημιών της
περ. α΄, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων,
μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε
καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται
μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
(4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.
3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της
διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα της παρ. 1 και μόνο για το προσωπικό
της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, Λαμίας και Πάτρας,
που απασχολείται με αυτή:
α) Οι ώρες της απασχόλησης ορίζονται μέχρι διακόσιες
(200) ανά υπάλληλο, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου ανά εξάμηνο της περ. α΄ της υποπαρ. 2 της
παρ. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία
πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται
για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%, αντί της
υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με
αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της
υπ’ αρ. 287819/10.8.2005 (Β΄ 1163) κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά
μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και
σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021.
5. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές
καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της ΠΕ Εύβοιας
στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 και από τις συνεπακόλουθες
πλημμύρες, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020,
να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της
αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό
προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά
προϊόν, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 12 και
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1
του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

υπουργικής απόφασης, της παρ. 1 του άρθρου 20 της
υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης,
καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του
άρθρου 8 της υπ’ αρ. 425/42522/22.5.2013 κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση
του ν. 3877/2010
Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί για τα έτη
2018 και 2019 η ετήσια επιχορήγηση στο Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), δύνανται
πέραν της επιχορήγησης του τρέχοντος έτους να καταβληθούν αναδρομικά στον ΕΛ.Γ.Α οι ετήσιες επιχορηγήσεις ετών 2018 και 2019 με βάση τα πραγματοποιηθέντα
έσοδα που προέρχονται από την εισφορά της περ. α΄
ετών 2017 και 2018, αντίστοιχα.».
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη
των επιτροπών για την καταγραφή ζημιών
από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εσωτερικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), το ύψος, οι όροι
και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στα μέλη
των επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από
τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο δράσεων για την
καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν
από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του μεσογειακού
κυκλώνα «Ιανός».
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Ειδικότερος προσδιορισμός επιχορηγήσεων Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997
Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) τροποποιείται και το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς,
που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες,
δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται
στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου για την αντιμετώπιση
των ζημιών.
2. Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική
ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων μετά από προσκόμιση δικαιολογητικών
από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής
Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανικής Πολιτικής
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ύψος
της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδομών και Μεταφορών.
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3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία
ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως
κατεστραμμένα.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες
επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και
Φλώρινας για την κάλυψη μέρους της απώλειας των εσόδων τους από την επιβολή οικονομικών αντιμέτρων στην
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
6. Η επιχορήγηση που παρέχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες,
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
7. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, σύμφωνα με
την παρ. 1, διενεργείται από τις αρμόδιες επιτροπές που
συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη. Αν το προσωπικό της Περιφέρειας το οποίο
συμμετέχει στις ως άνω επιτροπές δεν επαρκεί για την
άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών του προηγούμενου
εδαφίου, ως μέλη της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται
μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΟΕΕ).».
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Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο
Έκδοση αποφάσεων πληρωμής του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4728/2020
Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186),
προστίθεται εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με
μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο, μετά από την έκδοση απόφασης της
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την
έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό
λογαριασμό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία,
μέσω της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται
να καθορίζονται και άλλες υπηρεσιακές μονάδες του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αρμόδιες για
την έκδοση αποφάσεων πληρωμής των δικαιούχων.».
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο
Παράταση προθεσμιών σχετικά με
τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών
1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και σε καταστατικά Αγροτικών Συνεταιρισμών παρατείνεται μέχρι και τις 30.4.2021.
2. Παρατείνεται μέχρι τις 30.4.2021 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και
Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών,
Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη
διάταξη ορίζει διαφορετικά.

10912

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εξωτερικών

Προστασίας του Πολίτη

NIKOΛAOΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας και Θρησκευμάτων

NIKOΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Επικρατείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 204/22.10.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01002042210200048*

