
Β’ 
ΜΕΡ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιούλα Μακρή 2132161510 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4   (x) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού. 

2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού. 

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση 
 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
1. 

 
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  Α’ ΜΕΡΟΣ  
Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται έως και την 30η.6.2021 η ισχύς 
διατάξεων του Υπουργείου Υγείας, που έχουν ψηφιστεί στο πλαίσιο λήψης  
κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή πρόκειται να 
λήξει σύντομα. Όλες οι προτεινόμενες διατάξεις αποβλέπουν στην προστασία της 
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  
Μεταξύ άλλων, παρατείνονται η σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της 
Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ` οίκον  υπηρεσίες νοσηλευτικής 
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 
κρούσματα  κορωνοϊού COVID-19», η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός 
εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από 
θεράποντες ιατρούς, η διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες, η 
δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 
βοηθητικού προσωπικού και  μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων 
Υγείας, η πρόσληψη προσωπικού στον ΕΟΔΥ, αλλά και η μετακίνηση προσωπικού 
του ΕΟΔΥ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, η παράταση 
των συμβάσεων οικογενειακών ιατρών, η ισχύς των συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου των ιατρών, η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε 
δημόσια νοσοκομεία για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών από την έξαρση του 
κορωνοϊού COVID-19, οι μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής  Υπηρεσιών 
(Φ.Π.Υ.Υ.) Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) και Τ.Ο.Μ.Υ, η δυνατότητα 
εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και η δωρεάν διάθεση της προς το 
Υπουργείο Υγείας για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια κλπ, 
η δυνατότητα μετατροπής χρήσης κλινών σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ, η δυνατότητα 
αναγκαστικής δέσμευσης ιδιωτικών κλινικών, θεραπευτηρίων για τις ανάγκες της 
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η επίταξη κινητών ή μη 
πραγμάτων, η δυνατότητα επίταξης σκαφών, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 
χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών, η ανάθεση 
υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, η 
δυνατότητα διενέργειας προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές 
Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,  οι διαδικασίες 
διενέργειας διαγωνισμών κατά παρέκκλιση των δημοσίων συμβάσεων για την 
αγορά υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσα προστασίας, η δυνατότητα το 
ΕΚΑΒ να διενεργεί έκτακτες προμήθειες για την αγορά ανταλλακτικών 
ασθενοφόρων, η διαδικασία αποδοχής των δωρεών, η διαδικασία επανέκδοσης 
γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-
dapy, η δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια 
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νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη 
διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, η διαδικασία θεώρησης των 
παραπεμπτικών, η διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα  ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης και έγκρισης  φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης, η διαδικασία για την έκδοση μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων 
συνταγών χρονίως πασχόντων, η διάθεση του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ 
για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας.  
 

Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις που προβλέπουν τους όρους χρήσης δοκιμασιών 
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και την υποχρέωση ηλεκτρονικής  
καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, τη διάθεση αυτοδιαγνωστικής 
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και τη διενέργεια 
μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για 
κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του 
Ε.Ο.Δ.Υ. λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας για την κάλυψη της έκτακτης 
ανάγκης δημόσιας υγείας, που έχει ανακύψει από την διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19, το ακατάσχετο και αφορολόγητο της αμοιβής των ιδιωτών ιατρών, που 
απασχολούνται με σύμβαση εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία για την κάλυψη των 
αναγκών δημόσιας υγείας και την αποζημίωση του εθελοντικού ή αναγκαστικά 
διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό 
τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας. Παράλληλα, προβλέπεται η 
λειτουργία των Εμβολιαστικών Κέντρων επτά ημέρες την εβδομάδα αντί για 6, η 
δυνατότητα να στελεχώνονται τα Εμβολιαστικά Κέντρα και από επισκέπτες υγείας 
κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ,  μαίες  ΠΕ και ΤΕ, βοηθούς νοσηλευτές κατηγορίας ΔΕ, και ο 
τρόπος πληρωμής των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στην 
Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού. 
 
Β’ ΜΕΡΟΣ:   
Με τις ρυθμίσεις του Β’ Μέρους ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων και συγκεκριμένα την εξειδίκευση μέσω 
υπουργικής απόφασης των κριτήριων καθορισμού της ασφαλιστικής τιμής 
αποζημίωσης ανά κατηγορία φαρμάκου, την έκταση συμμετοχής του ασφαλισμένου 
ανά κατηγορία φαρμάκων και τον τρόπο κάλυψης ανά κατηγορία της διαφοράς 
ανάμεσα στην τιμή αποζημίωσης και τη λιανική τιμή του φαρμάκου και τον τρόπο 
διορισμού των αξιολογητών, τις δαπάνες για τις δεδουλευμένες εφημερίες, τις 
δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας για τη σύμβαση 
συντήρησης και επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος του BI Health, τις 
δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ» και προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την καταβολή επιδόματος 
εξετάσεων για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, την εξειδίκευση όρων απασχόλησης 
ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, τη δυνατότητα τοποθέτησης 
επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και αθλητών 
πτυχιούχων ιατρικής προς ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις άδειες 
ιατρών που συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται λόγω 
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ερμηνευτικών ζητημάτων που ανέκυψαν στην πράξη ότι ως φορείς παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να αναγνωριστούν 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης και εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρια σπάνιων ή 
πολύπλοκων νοσημάτων σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, μπορεί να είναι, 
εκτός από νοσοκομεία του ΕΣΥ, πανεπιστημιακά ή στρατιωτικά νοσοκομεία, και 
νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.ι.δ., κοινωφελούς ή μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας ή άλλο 
Υπουργείο ή ν.π.ι.δ. παροχής υπηρεσιών υγείας, εποπτευόμενα από το Υπουργείο 
Υγείας ή άλλα Υπουργεία και  διασφαλίζεται η άμεση διακομιδή του νεογνού σε 
άλλη νοσηλευτική μονάδα για λόγους παροχής επείγουσας περίθαλψης με 
οποιοδήποτε ασθενοφόρο, χωρίς να απαιτείται ασθενοφόρο με εξοπλισμό μονάδος. 
Καθορίζεται ότι η θέση δημοσιογράφου στο Γραφείο του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
καταλαμβάνεται από δημοσιογράφο, που είναι είτε μέλος αναγνωρισμένης στην 
Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας 
κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την 
καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του 
δημοσιογράφου και παρατείνεται έως την 30.6.2021 η προθεσμία για τη σύσταση 
του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων στον ΕΟΠΥΥ, ενώ καθορίζονται και οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υπηρεσιών με συγκεκριμένη διαδικασία. 
Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την δαπάνη των ηπαρινών χαμηλού 
κόστους, αλλά και τον υπολογισμό της επιστροφής για τη φαρμακευτικά δαπάνη 
των νοσοκομείου του ΕΣΥ και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και ζητήματα 
χρηματοδότησης,  οικονομικής διαχείρισης και άσκησης εποπτείας των Κέντρων 
Πρόληψης Ψυχικής Υγείας και η δυνατότητα χορήγησης άδειας σε ιατρούς για 
χρονικό διάστημα 10 ημερών σε όσους συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις. 

 
2. 

 
Γιατί αποτελεί πρόβλημα; 

 Α’ ΜΕΡΟΣ:  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εμβολιαστικού Προγράμματος, συνεπεία της 
συνεχιζόμενης έξαρσης και αύξησης κρουσμάτων από τη νόσο του κορωνοϊού 
COVID-19 και των μεταλλάξεών του, η οποία καθιστά επιτακτική και απαραίτητη η 
παράταση των σχετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικών Περιεχομένου, όπως 
αυτές έχουν κυρωθεί και τροποποιηθεί.  
 
Β ‘ ΜΕΡΟΣ Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν ζητήματα, που αφορούν τον 
καθορισμό της ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης ανά κατηγορία φαρμάκου, την 
έκταση συμμετοχής του ασφαλισμένου ανά κατηγορία φαρμάκων και τον τρόπο 
κάλυψης ανά κατηγορία της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή αποζημίωσης και τη 
λιανική τιμή του φαρμάκου, και τον τρόπο διορισμού των αξιολογητών, ζητήματα 
ανεξόφλητων δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, του 
Νοσοκομείου ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, και των διαδικασιών έκτακτης προμήθειας 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΜΕΘ. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα αδειών των 
ιατρών, που συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις, και η δυνατότητα τοποθέτησης 
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επικουρικών ιατρών στο ΕΚΕΑ, αποσαφηνίζονται οι φορείς παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να αναγνωριστούν Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης και εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρια σπάνιων ή 
πολύπλοκων νοσημάτων σπανίων και πολύπλοκων παθήσεων, καθώς και η 
διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων, προβλέπεται η 
υποχρέωση διάθεσης από τις ιδιωτικές κλινικές μιας φορητής θερμοκοιτίδας με 
ενσωματωμένο αναπνευστήρα και μόνιτορ σε περίπτωση, που απαιτηθεί η 
μεταφορά νεογνών και καθορίζονται ο χρόνος απασχόλησης και η τρίμηνη 
εκπαίδευση των ιατρών, που θα στελεχώνουν τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.  
Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ, που ρυθμίζουν ζητήματα 
ληξιπρόθεσμων οφειλών παρόχων πάσης φύσεως καθώς και τη διαδικασία 
εξόφλησης και εκκαθάρισης αυτών, παρατείνεται η προθεσμία για τη σύσταση του 
Τμήματος Νομικών Υποθέσεων στον ΕΟΠΥΥ και καθορίζεται ότι η θέση του 
δημοσιογράφου στο Γραφείο του Διοικητή καταλαμβάνεται από δημοσιογράφο, ο 
οποίος είναι είτε μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής 
δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή 
στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των 
εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. 
Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις για την εξαίρεση από τον μηνιαίο όριο φαρμακευτικής 
δαπάνης, της δαπάνης των ηπαρινών, λόγω των έκτακτων αναγκών που έχουν 
προκύψει από την πανδημία, που δημιούργησαν έλλειψη στην εν λόγω ουσία. 

 
3. 

 
Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Α’  ΜΕΡΟΣ  
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν Νοσοκομεία του ΕΣΥ, τη Γενική Γραμματεία 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Κέντρα Υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, επικουρικό 
και λοιπό προσωπικό, μαίες, επισκέπτες Υγείας, ΕΟΔΥ, ΕΟΠΥΥ, τις ΥΠε, Εμβολιαστικά 
Κέντρα, ΕΚΑΒ, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επιστημονικά Συμβούλια 
Νοσοκομείων.  
Β’  ΜΕΡΟΣ  
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την Οικονομικής Διεύθυνση του 
Υπουργείου Υγείας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα στρατιωτικά και τα πανεπιστημιακά 
Νοσοκομεία, τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, τις φαρμακευτικές εταιρείες, 
Ε.Κ.Ε.Α, Κέντρα Πρόληψης και ιατρούς.  
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 
 

 
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
 
 

4. 

 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 ν. 4682/2020 (A’ 76) 
ν.4683/2020 (Ά 83) 
ν.4684/2020 (Ά 86) 
ν.4715/2020 (A’ 149) 
ν.4722/2020 (Α` 177) 
ν.4737/2020 (Α΄ 204)  
ν.4693/2020 (A’ 116) 
ν. 4690/2020 (Α` 104) 
ν. 4633/2019 (A’ 161) 
ν. 4025/2011 (Α΄ 228) 
ν. 4052/2012 (Α` 41) 
ν.4771/2021 (Α΄16) 
ν.3918/2011 (Α’ 31) 
ν.4633/2019 (Α’ 161)  
ν.4461/2017 (Α΄38) 
ν.4761/2020  (A’ 248) 

 
5. 

 
Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i) με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης ή 
άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Απαιτούνται παρεμβάσεις με ψήφιση τυπικού νόμου, 
ώστε να αντικατασταθούν υφιστάμενοι τυπικοί νόμοι. 
 

ii) με αλλαγή διοικητικής 
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού νόμου ώστε 
να αντικατασταθούν υφιστάμενοι τυπικοί νόμοι. 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εκτιμάται ως 
προσφορότερο μέσο για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού, τηρουμένων των αρχών της 
αποδοτικότητας, αναλογικότητας και χρηστής διοίκησης. 
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 
 
 

 
Συναφείς πρακτικές 

 
 

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

  

 
i)  σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: 

 

 
 

 
ii) σε όργανα της Ε.Ε.: 

 

 
 
 
iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 
 
 
 

 
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
7. Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

  
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 

      

 
8. 

 
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης; 

  
 
 

 
i) βραχυπρόθεσμοι: 

Α’ ΜΕΡΟΣ  
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
συνεπεία των αυξημένων αναγκών που έχουν 
προκύψει από την έξαρση κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19. 
ενίσχυση του Εμβολιαστικού Προγράμματος 
έναντι του COVID-19 συνεπεία των αυξημένων 
αναγκών που έχουν προκύψει από την έξαρση 
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19. 
Παράταση θητείας διοικητικών συμβουλίων και 
επιστημονικών συμβουλίων των Νοσοκομείων, 
λόγω της αδυναμίας διενέργειας εκλογών με 
ηλεκτρονικά μέσα 
 
Β’ ΜΕΡΟΣ  
Καθορισμός κριτηρίων ασφαλιστικής τιμής 
αποζημίωσης ανά κατηγορία φαρμάκου και 
τρόπος διορισμού των αξιολογητών 
 Εκκαθαρίζονται και αποζημιώνονται δαπάνες 
της Κεντρικής  Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Υγείας, του Γενικού Νοσοκομείου ΑΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ, 
και των δαπανών για την προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε ΜΕΘ   
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

Προβλέπεται η δυνατότητα τοποθέτησης 
επικουρικών ιατρών στο Ε.ΚΕ.Α για την κάλυψη 
των αναγκών του  
Αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία 
για την αναγνώριση Κέντρων 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων 
Εξειδικεύονται οι όροι απασχόλησης των ιατρών 
στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρση 
Αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές από 
παρόχους υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ 
 

 
 
 

 
ii) μακροπρόθεσμοι: 

Α ‘ ΜΕΡΟΣ  
Ενίσχυση Παροχών υγείας με ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα ατομικής 
προστασίας για τις ανάγκες του COVID-19 
Ενίσχυση της διαδικασίας ιχνηλάτησης και της 
πληρότητας των αποτελεσμάτων μέσω της 
χρήσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων (rapid test) 
Ενίσχυση του Εμβολιαστικού Προγράμματος 
έναντι του COVID-19 με προσωπικό  
Εφαρμογή ευέλικτων διαδικασιών στην έκδοση 
γνωματεύσεων, μηνιαίων και 
επαναλαμβανόμενων συνταγών, καθώς και τη 
χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς νοσούντες 
από COVID-19 
Δυνατότητα χρήσης ιδιωτών θεραπευτηρίων και 
κλινικών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
Ένταξη ιδιωτών ιατρών στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας  
Β ‘ ΜΕΡΟΣ  
Καθορισμός κριτηρίων ασφαλιστικής τιμής 
αποζημίωσης ανά κατηγορία φαρμάκου 
 Εκκαθαρίζονται και αποζημιώνονται δαπάνες 
της Κεντρικής  Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Υγείας, και Νοσοκομείων 
Αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία 
για την αναγνώριση Κέντρων 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων 
Εξειδικεύονται οι όροι απασχόλησης των ιατρών 
στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
Αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές από 
παρόχους υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ 
Τοποθετούνται επικουρικοί ιατροί στο Ε.ΚΕ.Α 
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 
 

 
9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 

  Κοινωνική πολιτική: 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα στοιχεία Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) 
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές. 

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση 

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε 
διαιτησία 

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης 
       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας 
       

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά 
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική τους 
λήξη) 

       

 
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας 

       

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο 
και κλάδο οικονομίας 

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό 
ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία 
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 
 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 

 
Πρόσφατα 
στοιχεία 

 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας 
       

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων 
       

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια        

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου 
       

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης 
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, 
κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο 
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

 
 
 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα στοιχεία Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί 
του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και 
έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής 
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες 

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, 
αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του 
ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα 
και έτη συνολικής ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ        

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που 
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές 

       

 
 
 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο 
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά 
αγαθά ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη 
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και 
άλλες υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας 
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

       

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, 
δυσκολίες μάθησης κλπ) 
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 
 

 
ΥΓΕΙΑ 

 
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος        

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή        

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή        

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους        

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας        

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος 
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη 
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα 
περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για 
μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την πρώτη 
εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία        

 
 

 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 

 
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα στοιχεία Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο        

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβουλίων ανά φύλο 

       

 
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα στοιχεία Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης 
αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/ 
ηλικιακή ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των 
απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και 
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας        

 
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.) 
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 
 
 
 

 
Ψηφιακή διακυβέρνηση 

 
10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: 
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ  

  
i) Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 

 
ii) Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

 
11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού); 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

  

 
Εξηγήστε: 

 

 
12. Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ  ΟΧΙ  
  

 
Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 

 
13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος; ΝΑΙ  ΟΧΙ  

  

 
Εξηγήστε: 
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Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 
 

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
14. 

 
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 
 1 Με την προωθούμενη ρύθμιση και για χρονικό διάστημα έως 

την 30η.6.2021 προβλέπεται η διάθεση, η θέση σε 
λειτουργία και η χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων από 
φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, που 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων 
ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τη μέτρηση ή 
την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με τον 
κορωνοϊό COVID-19. Περαιτέρω προβλέπονται οι 
προδιαγραφές των ιατροτεχνολογικών  προϊόντων, οι φορείς 
διενέργειας και ο τρόπος διάθεσής τους από τα ιδιωτικά 
φαρμακεία.  

 2 Με την προωθούμενη ρύθμιση και για χρονικό διάστημα έως 
την 30η.6.2021 ρυθμίζεται η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης 
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 από φυσικά πρόσωπα ανά εβδομάδα, 
για ατομική τους χρήση. Για να διατεθούν τα ανωτέρω test 
στον γενικό πληθυσμό απαιτείται ο κατασκευαστής να έχει 
λάβει ειδική ή κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και 
έναρξης χρήσης τους ως αυτοδιαγνωστικών στην αγορά από 
την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εφόσον το 
εν λόγω κράτος μέλος έχει θεσπίσει αντίστοιχες 
προδιαγραφές, οι πληροφορίες στις οδηγίες χρήσεως του 
προϊόντος παρέχονται στην ελληνική γλώσσα με εύληπτο και 
σαφή τρόπο και να μην διατίθεται στην ελληνική αγορά 
αντίστοιχο προϊόν το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη 
σήμανση CE ως αυτοδιαγνωστικό ή τα διατιθέμενα ως άνω 
προϊόντα με τη σήμανση CE δεν επαρκούν για την κάλυψη 
των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Προβλέπεται, επίσης, 
ότι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) θα διατηρεί 
μητρώο αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου και ότι η 
διάθεση τους προς τους δικαιούχους μέσω των φαρμακείων 
θα γίνεται χωρίς αντίτιμο. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση 
στους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας να 
καθορίζουν τον τρόπο κυκλοφορίας και διάθεσης των 
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, τη 
τήρηση του σχετικού μητρώου κατασκευαστών, τον τρόπο 
διανομής των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους 
δικαιούμενους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή του παρόντος. 

 3 Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η διενέργεια 
μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) 
στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις έως 
30.6.2021. 
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4 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνονται έως 
30.6.2021, οι δράσεις των 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. 

5 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνονται έως 30.6.2021 
η διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός  εγκεκριμένων 
ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από 
θεράποντες ιατρούς 

6 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται  έως 30.6.2021 
η διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και 
σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό. 

7 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.06.2021 
α) η δυνατότητα κατ` οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ 
και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με 
κορωνοϊό COVID-19 και β) η παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
κατ` οίκον ή εξ αποστάσεως των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ 
προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19. 

8 Με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α’ 83),  δινόταν η δυνατότητα πρόσληψης, 
με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ανώτατη 
διάρκεια τετραμήνου, σε όσους ιατρούς είχαν λάβει την 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είχαν υποβάλει αιτήσεις 
για ειδίκευση προς τις περιφέρειες ή περιφερειακές 
ενότητες, μέχρι τις 15.12.2020. Με την παρούσα ρύθμιση και 
προκειμένου να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά οι έκτακτες ανάγκες, εξαιτίας της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, διευρύνεται το πλαίσιο 
εφαρμογής της διάταξης, με τη συμπερίληψη όσων 
υπέβαλαν αιτήσεις για ειδίκευση στις περιφέρειες ή 
περιφερειακές ενότητες, μέχρι την έναρξη ισχύος της 
παρούσας. Επιπλέον, δίνεται ως κίνητρο στους ιατρούς για 
να προσέλθουν στα νοσοκομεία, η δυνατότητα ολοκλήρωσης 
του συνολικού χρόνου ειδίκευσης τους ως υπεράριθμοι, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, είτε για έναρξη, 
είτε για συνέχιση και ολοκλήρωση ειδίκευσης τους, 
ανεξαρτήτως αν αφορούν σε νοσοκομεία μερικής ή πλήρους 
άσκησης. Σε περίπτωση πληρότητας του νοσοκομείου αυτού, 
οι εν λόγω ιατροί δύνανται να τοποθετηθούν με την ίδια 
διαδικασία σε άλλο νοσοκομείο επιλογής τους. 

9 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και  
μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας. 

10 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
δυνατότητα διενέργειας προσλήψεως ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού στον 
ΕΟΔΥ. 
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11 Με την προωθούμενη ρύθμιση και για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων μηνών, προβλέπεται η δυνατότητα υπέρβασης 
του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του ΕΟΔΥ, 
λόγω των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. Επιπλέον δε 
και για την υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απαιτείται 
έγκριση του αρμοδίου οργάνου του ΕΟΔΥ. Η προωθούμενη 
διάταξη δεν θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι 
δε ώρες υπερωριακής απασχόλησης θα καθορίζονται ανά 
εξάμηνο μέσα στο έτος και κατά τον ακόλουθο τρόπο: 180 
ώρες ανά υπάλληλο για απογευματινή υπερωριακή 
απασχόληση και 144 ανά υπάλληλο για βραδινή υπερωριακή 
εργασία και εργασία σε αργίες.  

12 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως και 
30.06.2021 η δυνατότητα να διατίθεται με κοινή απόφασης 
των Γενικών Γραμματέων Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών 
Υγεία ιατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., με εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο των λοιμώξεων, αποκλειστικά σε 
Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., προς 
τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών που έχουν προκύψει 
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 

13  Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνονται έως 
30.6.2021 οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που 
εξειδικεύονται στη λοιμωξιολογία, με τα νοσοκομεία όπου 
υπηρετούν για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης καθώς και η 
δυνατότητα του  Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας να 
μετακινεί, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, και με δυνατότητα 
παράτασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες, επικουρικό 
ιατρικό, επικουρικό νοσηλευτικό και πάσης φύσεως 
επικουρικό βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων και κέντρων υγείας από νοσοκομεία ή κέντρα 
υγείας σε άλλα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19. 

14 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνονται έως 30.6.2021 
οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών με την ίδια μηναία 
αποζημίωση ύψους 2000 ευρώ. 

15 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνονται έως 30.6.2021 
η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των 
ιατρών που έχουν τοποθετηθεί και αυτών που θα 
τοποθετηθούν εφεξής κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού 
έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (A΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (A΄ 83), και της παρ. 1 του τριακοστού 
δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (A΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 (A΄ 86). 

16 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια 
νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.  

17 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού Φορέων Παροχής 
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Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.) Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.). 

18 Με την προωθούμενη ρύθμιση και έως 30.6.2021 δύναται ο 
Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας 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 
(ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά 
του κορωνοϊού COVID-19. 

19 Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται, ότι η 
αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών, που απασχολούνται με 
σύμβαση εργασίας στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ για την κάλυψη 
των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, που έχουν 
ανακύψει έναντι του COVID-19, είναι ακατάσχετη και 
αφορολόγητη. Επιπλέον παρέχεται εξουσιοδότηση τους 
Υπουργούς  Οικονομικών και Υγείας να προσδιορίζουν το 
ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε ιατρούς οι 
υπηρεσίες των οποίων επιτάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 
1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) για την κάλυψη των αναγκών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας.  

20 Με την προωθούμενη ρύθμιση  παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα των εταιρειών που ήδη κατέχουν άδεια 
δυνατότητας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών 
προϊόντων, να παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα 
αποκλειστικά και μόνο για διάθεσή τους στην Ελληνική 
Επικράτεια και υποχρεούνται να τηρούν όλους τους κανόνες 
ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και ενημέρωσης 
του κοινού ως προς τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά 
τους. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και 
κυκλοφορίας των προϊόντων της παρούσας παραγράφου 
στην Ελληνική Επικράτεια και η απαγόρευση εξαγωγής των 
προϊόντων αυτών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας 
καταλαμβάνει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους 
μεταπωλητές αυτών. 

21 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το 
Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα 
αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, 
θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για 
ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών. 

22 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα μετατροπής χρήσης κλινών σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ. 

23 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα αναγκαστικής δέσμευσης χώρων για την 
κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω COVID-19. 

24 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, 
μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, για την 
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

25 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και 
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επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης 
ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19. 

26 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα 
σύναψης συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια 
αεροδιακομιδών ασθενών σε περιοχές της Χώρας, στις 
οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών 
αεροδιακομιδής ή μεταφοράς με τα υπάρχοντα τη δεδομένη 
χρονική στιγμή εναέρια μέσα ασθενών, ιδίως αυτών που 
πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19, για την πληρέστερη και 
αμεσότερη υγειονομική τους φροντίδα σε νοσοκομεία της 
Χώρας. 

27 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα να διενεργεί ο ΙΦΕΤ  προμήθειες, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 για την αγορά 
υγειονομικού υλικού, μέτρων ατομικής προστασίας και 
φαρμάκων. Ομοίως, παρατείνεται έως 30.6.2021 η 
δυνατότητα του ΕΚΕΑ να συνάπτει προμήθειες για αγορά 
αντιδραστηρίων κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016. 
Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται επίσης έως 
30.6.2021 η δυνατότητα προμήθειας κάθε αναγκαίου 
υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε 
ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας, 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και 
αντιδραστηρίων για την καταπολέμηση της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 από τις Υγειονομικές Περιφέρειες 
(Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), κατά 
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί 
δημοσίων συμβάσεων. 
Τέλος,  παρέχεται  έως 30.6.2021 η δυνατότητα στο ΕΚΑΒ να 
συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια ανταλλακτικών 
ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων 
συμβάσεων, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών λόγω 
COVID-19. 

 28 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα από τον ΕΟΔΥ να αναθέτει υπηρεσίες για την 
εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

 29 Με την προωθούμενη ρύθμιση δύνανται για χρονικό 
διάστημα έως και 30.6.2021 οι Υ.Πε να συμβάλλονται για 
λογαριασμό όλων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας με ιδιωτικά εργαστήρια, που λειτουργούν νομίμως 
και διατηρούν σχετική υλικοτεχνική υποδομή και 
προσωπικό, προκειμένου να διεξάγεται εργαστηριακός 
μοριακός έλεγχος (PCR). Προς τον σκοπό αυτό και κατά 
παρέκκλιση των δημοσίων συμβάσεων αναρτούν 
πρόσκληση, την οποία δύνανται να απευθύνουν, σε κάθε 
επιχείρηση ιδιωτικού εργαστηρίου και μεταφοράς. Οι 
συμβάσεις με τα ιδιωτικά εργαστήρια συνάπτονται με 
μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την 
δυνατότητα διενέργειας ικανού αριθμού εργαστηριακών 
ελέγχων, ενώ με τις επιχειρήσεις-εταιρείες μεταφοράς με 
κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την δυνατότητα 
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έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς του βιολογικού υλικού 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.  

 30 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και 
Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.  
λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. 

 31 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η δυνατότητα αποδοχής δωρεών νοσοκομειακού εξοπλισμού 
από τον Υπουργό Υγείας. Ομοίως, παρατείνεται έως 
31.5.2021 η δυνατότητα αποδοχής χρηματικών δωρεών για 
απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού καθώς 
και η δυνατότητα αποδοχής δωρεών από τον ΕΟΔΥ. 

 32 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνονται έως και 
30.6.2021 οι προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων 
δειγματισμού. 

 33 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται  έως 30.6.2021 
η διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο 
πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
e-dapy. 

 34 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται  έως 30.6.2021 
η δυνατότητα άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους οποίους 
απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής 
λειτουργίας με αιμοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε 
μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) 
δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως περιφερόμενοι 
νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε 
συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης 
του ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών 
αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. 

 35 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνονται έως 30.6.2021 
οι ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο 
διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19. 

 36 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως 30.6.2021 
η διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  και έγκρισης φαρμάκων 
μέσω του  Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. 

 37 Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως και 
30.06.2021, η δυνατότητα ανανέωσης των μηνιαίων ή 
επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, 
που αφορούν περιοδικώς (επαναλαμβανόμενες) 
χορηγούμενες παροχές του άρθρου 53 του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανανεώνονται 
μετά από τη λήξη τους και από ιατρούς ειδικότητας 
Πνευμονολογίας, Παιδιατρικής, παθολογίας, Γενικής 
ιατρικής και καρδιολογίας δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

 38 Οι πραγματικές εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες που έχει 
δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στη 
χώρα ανάγουν σε αδήριτη την ανάγκη της συνεχούς και επί 7 
ημέρες την εβδομάδα σε δύο βάρδιες λειτουργία των 
εμβολιαστικών κέντρων για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, 
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ώστε να πραγματοποιηθεί ταχύτερα το πρόγραμμα του 
σχεδίου «Ελευθερία» και να επιτευχθούν οι στόχοι. 

 39 Με την προωθούμενη ρύθμιση ρυθμίζεται ο τρόπος 
πληρωμής των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που 
συμμετέχουν στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού, η οποία 
διενεργείται κατά τη διαδικασία της προκαταβολής του 
άρθρου 114 του ν. 4270/2014 από την αρμόδια Διεύθυνση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία με τη Γ. 
Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Υγείας.  

 40 Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα 
στελέχωσης των Εμβολιαστικών Κέντρων για τις ανάγκες του 
Προγράμματος Ελευθερία και από νοσηλευτές κατηγορίας 
ΔΕ και μαίες κατηγορίας ΠΕ, εκτός από τους Νοσηλευτές 
ΠΕ/ΤΕ και τους επισκέπτες υγείας. Στους  ανωτέρω κλάδους, 
που θα στελεχώνουν τα Εμβολιαστικά Κέντρα, παρέχεται το 
δικαίωμα να καταχωρούν τα στοιχεία των Εμβολιασθέντων 
στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 
COVID-19. 

 41 Το άρθρο 9 του ν. 3329/2005 (Α’81) προβλέπει τη σύσταση 
εννεαμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου σε κάθε 
νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., με διετή θητεία, το οποίο γνωμοδοτεί 
για θέματα σχετικά με την αποτελεσματική παροχή 
φροντίδας υγείας, τόσο στους νοσηλευόμενους, όσο και 
στους εξωτερικούς ασθενείς του νοσοκομείου. Στις 
αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) Η κατάρτιση και 
εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος 
εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του 
Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του για έγκριση, β) Η 
συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας 
επιστημονικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας  του 
Νοσοκομείου, γ) Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, 
με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, 
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, δ) Η οργάνωση και η 
ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του 
Νοσοκομείου, ε) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και 
Δεοντολογίας, στ) Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων 
που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους 
μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων 
κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή 
υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον 
Διοικητή, ότι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των 
παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών. 
Διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά νοσοκομεία, είτε έχει λήξει η 
θητεία των Επιστημονικών Συμβουλίων, είτε επίκειται ή λήξη 
τους, καθώς  λόγω του κορωνοϊού COVID-19  δεν υπάρχει η 
δυνατότητα διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων 
μελών στα Επιστημονικά Συμβούλια. Ως εκ τούτου, κρίνεται 
αναγκαία η παρούσα ρύθμιση με την οποία παρατείνεται η 
θητεία των υφιστάμενων επιστημονικών συμβουλίων μέχρι 
την 30.6.2021 για την αποφυγή προβλημάτων στην 
αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους ασθενείς 

110



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

των νοσοκομείων. 

 42 Με την προωθούμενη ρύθμιση καλύπτεται το κενό που 
υπήρχε στην υφιστάμενη διάταξη ως προς τα κριτήρια 
καθορισμού ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης ανά 
κατηγορία φαρμάκου, ανάλογα με τη διάκρισή τους σε 
φάρμακα αναφοράς ή γενόσημα, η έκταση συμμετοχής του 
ασφαλισμένου ανά κατηγορία φαρμάκων και εξειδικεύεται ο 
τρόπος κάλυψης ανά κατηγορία της διαφοράς ανάμεσα στην 
τιμή αποζημίωσης και τη λιανική τιμή του φαρμάκου. Για τον 
λόγο αυτό προβλέπεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Υγείας. 

 43 Προβλέπεται η προσθήκη εδαφίων με σκοπό τον καθορισμό 
του τρόπου ανάθεσης και διορισμού των αξιολογητών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, που απαιτείται για την πρόοδο της 
διαδικασίας καταβολής των αμοιβών τους για τις 
αξιολογήσεις των φαρμάκων, των οποίων εξετάζεται η 
ένταξη στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. 

 44 Δεδομένων των αναγκών στις δομές δημόσιας υγείας, οι 
ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες αδιαλείπτως και καθ’ 
υπέρβαση των νομίμων εφημεριών τους, οι οποίες ωστόσο 
δεν δύναται να πληρωθούν διαφορετικά. Με την 
προτεινόμενη ρύθμιση νομιμοποιούνται και καταβάλλονται 
δεδουλευμένες εφημερίες . 

 45 Με την προτεινόμενη διάταξη τακτοποιούνται και 
πληρώνονται δαπάνες που αφορούν στην εκτέλεση της υπ’ 
αρ. 02/2020 Σύμβασης Συντήρησης και Επέκτασης του 
Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (B.I. – 
Health), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 
και τον Ιανουάριο του 2021. 

 46 Με την προτεινόμενη διάταξη διευθετείται η εκκρεμότητα 
που ανέκυψε με τη δαπάνη μισθοδοσίας για το χρονικό 
διάστημα από 18.12.2020-31.1.2021 του εποχικού 
προσωπικού που προσλήφθηκε με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας του 
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 
δυνάμει του πίνακα προσωρινής κατάταξης των υποψηφίων 
της ΣΟΧ 1/2020 και τελικώς δεν συμπεριλήφθηκε στον 
οριστικό πίνακα προσληπτέων της οικείας ειδικότητας.  
Με τη παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται της υπαγωγής στη 
διαδικασία του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α’52) οι 
δαπάνες που διενεργήθηκαν από τη 1η Δ.Υ.Πε., κατά τη 
χρονική περίοδο από 13.3.2020 έως και 31.12.2020, για την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοιού COVID-19. Οι 
συγκεκριμένες δαπάνες αφορούσαν την προμήθεια 
εξοπλισμού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) της 
Αττικής, όπως κλίνες νοσηλείας, αναπνευστήρες, μόνιτορ 
ζωτικών ενδείξεων, συσκευές έγχυσης φαρμάκου κλπ. 
Κρίνεται αναγκαία η παρούσα ρύθμιση για τη νομιμότητα 
της καταβολής των σχετικών δαπανών προς τους 
προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που έλαβαν 
μέρος στον σχετικό διαγωνισμό, καθώς τμήμα του 
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εξοπλισμού αυτού έχει ήδη διατεθεί και χρησιμοποιείται 
από τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.. 

 47 Με την προωθούμενη ρύθμιση εξειδικεύονται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας τα ειδικότερα κριτήρια για την 
διάρκεια απασχόλησης των ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης, το περιεχόμενο της τρίμηνης εκπαίδευσης, ο 
τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων, η ασφαλιστική τους 
κάλυψη, ο τόπος εκπαίδευσης και η χορήγηση πιστοποίησης 

  
48 

Με την προωθούμενη ρύθμιση  παρέχεται η δυνατότητα 
ένταξης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), στους 
φορείς που δύνανται να προσλάβουν επικουρικό ιατρικό 
προσωπικό, ώστε να καταστεί δυνατή η κατεπείγουσα 
στελέχωση ή ενίσχυση της στελέχωσης των δομών του. Η εν 
λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς οι διαδικασίες 
κάλυψης σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό αορίστου ή/και 
ορισμένου χρόνου είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες, ενώ σε 
αρκετές περιπτώσεις υπάρχει και χαμηλή ανταπόκριση 
υποψηφίων. 

 49 Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα 
τοποθέτησης αθλητών πτυχιούχων ιατρικής προς ειδίκευση 
στα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

 50 Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα 
χορήγησης πρόσθετης ειδικής άδειας έως και 10 ημέρες, για 
όσους ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ συμμετέχουν σε εθελοντική 
δράση παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 

 51 
 

Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται λόγω 
ερμηνευτικών ζητημάτων που ανέκυψαν στην πράξη ότι ως 
φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, στο πλαίσιο των 
οποίων μπορούν να αναγνωριστούν Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης και εξειδικευμένα διαγνωστικά 
εργαστήρια σπάνιων ή πολύπλοκων νοσημάτων σπανίων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, μπορεί να είναι, εκτός από 
νοσοκομεία του ΕΣΥ, πανεπιστημιακά ή στρατιωτικά 
νοσοκομεία, και νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με 
τη μορφή νπιδ, κοινωφελούς ή μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας ή άλλο 
Υπουργείο ή νπιδ παροχής υπηρεσιών υγείας, εποπτευόμενα 
από το Υπουργείο Υγείας ή άλλα Υπουργεία. Περαιτέρω, 
προβλέπεται ότι οι διοικήσεις των νομικών προσώπων που 
δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα Δ.Υ.Π.Ε. υποβάλλουν το 
αίτημα και τον φάκελο απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας.  

 52 Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται για λόγους προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής καθώς από τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας στις γενικές και μικτές κλινικές που 
αναπτύσσουν τμήμα μαιευτικής και στις ειδικές μαιευτικές 
κλινικές δεν προβλέπεται ο εξοπλισμός τους με φορητή 
θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα, monitor 
μεταφοράς,  ή φορητό monitor μεταφοράς και καταγραφής 
τεσσάρων παραμέτρων (ΗΚΓ, σφίξεων, αρτηριακής πίεσης 
και κορεσμού) . Με την παρούσα διάταξη αντιμετωπίζεται το 
ζήτημα που προκύπτει, όταν  κρίνεται αναγκαία η άμεση 
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διακομιδή του νεογνού σε άλλη νοσηλευτική μονάδα για 
λόγους παροχής επείγουσας περίθαλψης καθώς 
διασφαλίζεται η μεταφορά του με οποιοδήποτε 
ασθενοφόρο, χωρίς να απαιτείται ασθενοφόρο με εξοπλισμό 
μονάδος. 

 53 Με τη διάταξη της παρ. 1 και προς τον σκοπό της 
εναρμόνισης με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133) καθορίζεται ότι η θέση του δημοσιογράφου στο 
Γραφείο του Διοικητή καταλαμβάνεται από δημοσιογράφο, 
ο οποίος είναι είτε μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα 
επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή 
οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας 
ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται 
από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. 
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η πρόσληψη του δημοσιογράφου 
διενεργείται με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ. 
Καθορίζεται ότι η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων άρχεται από 
την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4764/2020  (A` 256). 
Με την παρ. 2 παρατείνεται έως και 31.05.2021, κατά την 
πρώτη εφαρμογή, η ημερομηνία που προβλέπεται στο έκτο 
εδάφιο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 
4238/2014 (Α΄31) και η οποία τέθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου τριακοστού έβδομου του ν.4737/2020 (Α’ 204), το 
οποίο προέβλεπε και τη σύσταση του Τμήματος Νομικών 
Υποθέσεων στον ΕΟΠΥΥ. Η παράταση κρίνεται αναγκαία, 
προς τον σκοπό του ορθολογικού υπολογισμού του αριθμού 
των συνεργαζόμενων δικηγόρων, που θα συμπεριληφθούν 
στην προβλεπόμενη ως άνω απόφαση του Διοικητή του 
ΕΟΠΥΥ. 

 54 Με τη συγκεκριμένη διάταξη καθορίζονται οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις υπαγωγής για την τακτοποίηση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους 
υπηρεσιών με συγκεκριμένη διαδικασία (κατάθεση 
υπεύθυνης δήλωσης των παρόχων για τις αξιώσεις τους, με 
συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά).  Η αίτηση των 
παρόχων και τα παραστατικά υποβάλλονται προς  
εκκαθάριση εντός αποσβεστικής προθεσμίας τριών μηνών 
από τη δημοσίευση του νόμου.  
Οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του 
άρθρου αυτού προβλέπονται περιοριστικά και είναι αυτές 
που προέρχονται από την πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών 
προς τον ΕΟΠΥΥ, που παρασχέθηκαν μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου, σε συνέχεια αρχικών συμβάσεων που 
είχαν ανατεθεί με καθ’ όλα νόμιμες διαδικασίες από τον 
ΕΟΠΥΥ ή τον δικαιοπάροχο αυτού (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), αλλά η 
χρονική διάρκεια αυτών είχε λήξει ή είχε ατύπως παραταθεί, 
και από την οποία παροχή υπηρεσιών ωφελήθηκε ο ΕΟΠΥΥ ή 
ο δικαιοπάροχός του (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), χωρίς εντούτοις να έχει 
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μέχρι σήμερα καταβάλει το τίμημα. 

 55 Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η εξαίρεση από 
τη μηνιαίο ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης, της δαπάνης 
που έχει προκύψει από 1.1.2021 των ηπαρινών χαμηλού 
κόστους, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει 
από την έξαρση του κορωνοϊού COVID - 19, οι οποίες 
δημιούργησαν προβλήματα στην παραγωγή της εν λόγω 
ουσίας. Οι δε λεπτομέρειες για τον τρόπο εξαίρεσης από το 
μηναίο όριο φαρμακευτικής δαπάνης θα εξειδικευτούν με 
υπουργική απόφαση. 

 56 Τα ταμειακά διαθέσιμα που τηρούνται στους Τραπεζικούς 
Λογαριασμούς των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ανέρχονταν στις 
31/12/2019 σε ποσό ύψους δέκα εννέα εκατομμυρίων, 
τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων, οκτακόσιων ενός ευρώ 
(19.416.801,00 €), ποσό που, σχεδόν στο σύνολό του, 
πηγάζει εκ των αδιάθετων υπολοίπων της ετήσιας ισόποσης 
επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
(Προϋπολογισμός Εξόδων Υπουργείου Υγείας και 
Υπουργείου Εσωτερικών).  
Καθίσταται πλέον, επιτακτική η ανάγκη για την ρύθμιση της 
χρηματοδότησης, οικονομικής διαχείρισης και άσκησης 
εποπτείας των Κέντρων Πρόληψης, προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η σύννομη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 
Δεδομένης της ύπαρξης των ως άνω υψηλών ταμειακών 
διαθεσίμων στους λογαριασμούς των Κέντρων Πρόληψης 
του άρθρου 61 του ν. 3459/2006, απαιτείται αυτά να 
συμψηφιστούν με το ποσό της ετήσιας επιχορήγησής τους 
για το επόμενο οικονομικό έτος.   
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ENOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών 
 

 
18. 

 
Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
 

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 
ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
ΑΜΕΣΑ 

 
Αύξηση εσόδων 

     

 
Μείωση δαπανών 

     

Εξοικονόμηση χρόνου 
     

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 

x  x   

 
Άλλο 

     

 
 
 
 
 
 
 
ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

x  x   

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

x  x   

 
Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

x  x   

Βελτιωμένη διαχείριση 
κινδύνων 

x  x   

 
Άλλο 

     

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
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19. 

 
Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
 

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 
ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

     

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

     

 
Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

x  x   

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 

     

 
Άλλο 

     

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

x x    

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

     

Κόστος 
συμμετοχής 
στη νέα 
ρύθμιση 

     

 
Άλλο 

     

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
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20. 

 
Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
 

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 
ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 

     

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

     

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

     

 
Άλλο 

     

 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
Πιλοτική 
εφαρμογή 

     

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 

την υλοποίηση της 
ρύθμισης 

x     

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

x     

 
Άλλο 

     

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
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21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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ENOTHTA ΣT: Έκθεση νομιμότητας 
 

 
24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετίζονται με τα άρθρα 5 παρ. 5, 9Α, 19, και 21 παρ.3,  

του Συντάγματος  

 

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 
 

 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
 

 

 
Κανονισμός 

 

 
 

 

 

Οδηγία 

 

 
 

 

 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

Άρθρο 8 ΕΣΔΑ 

 
 

 

Διεθνείς συμβάσεις 

Άρθρο 12 Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και μορφωτικά δικαιώματα 
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27. 

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

 Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 

 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο (αναφέρατε) 

 

 
 

 

 
Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

 Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 

 

 
Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

 
 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

120



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 

ENOTHTA Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 
 
 
 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

  
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

 
Υφιστάμενες διατάξεις 

Άρθρο 1 
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων 
μοριακών  ελέγχων (rapid test) και 
υποχρέωση ηλεκτρονικής  
καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Ασθενών COVID-19. 
Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 
τριακοστού πρώτου του ν. 
4737/2020 (Α` 204) τροποποιούνται 
και το άρθρο διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«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 όχι πέραν της 30ης.6. 2021,  
η διάθεση, η θέση σε λειτουργία 
και η χρήση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων από φυσικά πρόσωπα 
ως τελικούς χρήστες, που 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια 
δοκιμασιών ταχέων ελέγχων 
αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) 
για τη μέτρηση ή την ανίχνευση 
αντισωμάτων που συνδέονται με 
τον κορωνοϊό COVID-19, 
επιτρέπεται να διενεργείται από 
τους φορείς των παρ. 2 έως και  
5 του παρόντος υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που αναλυτικά 
αναφέρονται σε αυτές.  

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 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 ελέγχων αντιγόνων 
SARS-CoV-2 (rapid test) για τη μέτρηση ή την 
ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται με 
τον κορωνοϊό COVID- 19. 
 2. Στην έννοια των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-
CoV- 2 (rapid test) εμπίπτουν τα τεστ 
αντισωμάτων που ανιχνεύουν τους 
ακόλουθους τρεις τύπους αντισωμάτων: IgG, 
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. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και 
δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, 
δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ο 
Ε.Ο.Δ.Υ. δύνανται να χρησιμοποιούν 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων 
αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), για τη 
διενέργεια ελέγχων νόσησης από τον 
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 2. Στην έννοια των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-
CoV- 2 (rapid test) εμπίπτουν τα 
τεστ αντισωμάτων που ανιχνεύουν 
τους ακόλουθους τρεις τύπους 
αντισωμάτων: IgG, 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. Ιδιωτικά διαγνωστικά 
εργαστήρια και δημόσιες δομές 
υγείας, όπως νοσοκομεία, δομές 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
και ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύνανται να 
χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ταχέων ελέγχων 
αντιγόνων SARS-CoV-2 (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. Τα 
ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-
CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια 
ελέγχων νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 είναι η κλινική 
ευαισθησία για SARS-CoV-2 σε 
σύγκριση με μοριακό test 
αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού 
κλινικής ειδικότητας για SARS-CoV-
2, καθώς και η συμπερίληψη στις 
ενδείξεις αποτελέσματος ένδειξης 
εγκυρότητας της εκτέλεσης της 
δοκιμασίας (εκτός από την ένδειξη 
για θετικό ή αρνητικό). Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

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. Τα ελάχιστα αναγκαία 
χαρακτηριστικά των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-
CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια ελέγχων 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι η 
κλινική ευαισθησία για SARS-CoV-2 σε 
σύγκριση με μοριακό test αναφοράς, η 
ύπαρξη ποσοστού κλινικής ειδικότητας για 
SARS-CoV-2, καθώς και η συμπερίληψη στις 
ενδείξεις αποτελέσματος ένδειξης 
εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας 
(εκτός από την ένδειξη για θετικό ή 
αρνητικό). Με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων 
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους 
Παράγοντες, δύνανται να εξειδικεύονται 
περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία 
χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων 
ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) 
και να προστίθενται επιπλέον 
χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας, 
καθορίζονται οι φορείς, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί, που δύνανται να χρησιμοποιούν 
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. Οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων 
ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) 
υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν 
μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε 
Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, 
που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

122



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

που εκδίδεται μετά από εισήγηση 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης 
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 
Λοιμογόνους Παράγοντες, δύνανται 
να εξειδικεύονται περαιτέρω τα 
ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά 
διαγνωστικής επάρκειας των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-
CoV-2 (rapid test) και να 
προστίθενται επιπλέον 
χαρακτηριστικά διαγνωστικής 
επάρκειας, καθορίζονται οι φορείς, 
δημόσιοι και ιδιωτικοί, που 
δύνανται να χρησιμοποιούν 
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. Οι φορείς διενέργειας 
δοκιμασιών ταχέων ελέγχων 
αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) 
υποχρεούνται αμελλητί να 
καταχωρούν μέσω ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής σε 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) και την 
κατηγοριοποίηση του ελεγχόμενου 
φυσικού προσώπου σε μία εκ των 
ομάδων προσώπων που υπάγονται 
σε αυτούς τους επιδημιολογικούς 
ελέγχους. Σε περίπτωση μη 
καταχώρησης ή καθυστερημένης 

COVID-19, τα στοιχεία ταυτοποίησης των 
φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, το 
αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό) 
και την κατηγοριοποίηση του ελεγχόμενου 
φυσικού προσώπου σε μία εκ των ομάδων 
προσώπων που υπάγονται σε αυτούς τους 
επιδημιολογικούς ελέγχους. Σε περίπτωση 
μη καταχώρησης ή καθυστερημένης 
καταχώρησης των στοιχείων στην εφαρμογή 
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) 
πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) 
σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση 
λειτουργίας του ιδιωτικού διαγνωστικού 
φορέα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερών. 
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζονται η 
έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της 
Βάσης Δεδομένων 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 και 
καταχώρησης, οι φορείς παρακολούθησης 
δεδομένων για επιδημιολογικούς λόγους και 
κάθε σχετική προς τα ανωτέρω 
λεπτομέρεια." 
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καταχώρησης των στοιχείων στην 
εφαρμογή επιβάλλονται οι 
ακόλουθες κυρώσεις: α) πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) 
σε περίπτωση υποτροπής, 
ανάκληση λειτουργίας του 
ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα για 
χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερών. 
 5. Ιδιωτικά φαρμακεία δύνανται να 
διαθέτουν ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ταχέων ελέγχων 
αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), 
για τη διενέργεια ελέγχων νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19, σε 
φυσικά πρόσωπα. Τα ελάχιστα 
αναγκαία χαρακτηριστικά των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-
CoV-2 (rapid test), για τη διενέργεια 
ελέγχων νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 είναι η κλινική 
ευαισθησία για SARS-CoV-2 σε 
σύγκριση με μοριακό test 
αναφοράς, η ύπαρξη ποσοστού 
κλινικής ειδικότητας για SARS-CoV-
2, καθώς και η συμπερίληψη στις 
ενδείξεις αποτελέσματος ένδειξης 
εγκυρότητας της εκτέλεσης της 
δοκιμασίας (εκτός από την ένδειξη 
για θετικό ή αρνητικό). Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
δύνανται να εξειδικεύονται 
περαιτέρω τα ελάχιστα αναγκαία 
χαρακτηριστικά διαγνωστικής 
επάρκειας των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων ταχέων ελέγχων 
αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) 
που διατίθενται μέσω φαρμακείων, 
να χορηγείται το δικαίωμα 
διενέργειας και καταγραφής τους 
στους φαρμακοποιούς, και να 
προβλέπεται ο τρόπος αμοιβής 
τους σε περίπτωση διενέργειάς εκ 
μέρους τους καθώς και να 
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καθορίζεται κάθε συναφές ζήτημα 
διενέργειας των τεστ. 
6. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, ορίζονται η έναρξη 
λειτουργίας της εφαρμογής της 
Βάσης Δεδομένων 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 και 
καταχώρησης, οι φορείς 
παρακολούθησης δεδομένων για 
επιδημιολογικούς λόγους και κάθε 
σχετική προς τα ανωτέρω 
λεπτομέρεια.» 

 
Άρθρο 8 

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού 
άνευ ειδικότητας - Αντικατάσταση 
του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου 
της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου 
Στο τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της 
από 20.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020 (A’ 83) τροποποιείται η 
παρ. 1, προστίθενται παρ. 2 και 3 
και το άρθρο διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«1.Ιατροί, που έχουν λάβει την 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 
έχουν υποβάλει κατά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας αιτήσεις για 
ειδίκευση, οι οποίες εκκρεμούν σε 
περιφέρειες ή περιφερειακές 
ενότητας, δύνανται, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων, να προσέλθουν άμεσα 
για ανάληψη καθηκόντων στο 
νοσοκομείο προτίμησης των 
αιτήσεων ειδίκευσής τους. Η 
απασχόλησή τους διενεργείται με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, μέχρι την 

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 
 Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ 
ειδικότητας 
 Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και έχουν υποβάλει μέχρι τις 
15.12.2020 αιτήσεις για ειδίκευση οι οποίες 
εκκρεμούν σε περιφέρειες ή περιφερειακές 
ενότητες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων, να προσέλθουν άμεσα 
για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο 
προτίμησης των αιτήσεων ειδίκευσής τους. Η 
απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, με ανώτατη διάρκεια τετραμήνου, 
ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID 19. Η 
τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του 
νοσοκομείου σε κενή θέση ειδικευόμενου, 
οποιασδήποτε ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια 
της ανωτέρω απασχόλησης οι 
καταβαλλόμενες αποδοχές τους είναι 
ισόποσες με τις αποδοχές ειδικευόμενων 
ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των 
τοποθετούμενων ιατρών σε εφαρμογή του 
παρόντος προσμετράται ως χρόνος άσκησης 
στην ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η 
αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα 
με την εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών 
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ολοκλήρωση του συνολικού 
απαιτούμενου χρόνου ειδίκευσης, 
ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης 
της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. Η τοποθέτησή τους 
γίνεται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης του 
νοσοκομείου σε κενή θέση 
ειδικευόμενου, οποιασδήποτε 
ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια  της 
ανωτέρω απασχόλησης οι 
καταβαλλόμενες αποδοχές τους 
είναι ισόποσες με τις αποδοχές 
ειδικευομένων ιατρών. Ο χρόνος 
απασχόλησής των τοποθετούμενων 
ιατρών σε εφαρμογή του παρόντος 
προσμετράται ως χρόνος άσκησης 
στην ειδικότητα, για την οποία 
εκκρεμεί η αίτησή τους, για 
ισόποσο χρονικό διάστημα με την 
εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών 
στο νοσοκομείο κατά τους όρους 
του παρόντος. Ο προσμετρώμενος 
κατά το προηγούμενο εδάφιο 
χρόνος στην ειδίκευση, απομειώνει 
ισομερώς τον εναπομείναντα χρόνο 
εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους 
αντικείμενο εκπαίδευσης κατά την 
ειδίκευση.  
2. Οι ιατροί της παρ. 1, ύστερα από 
αίτησή τους στο νοσοκομείο που 
έχουν τοποθετηθεί και με απόφαση 
του οργάνου διοίκησης του 
νοσοκομείου, δύνανται να 
τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε 
στάδιο εκπαίδευσης/ειδίκευσης 
μέχρι την ολοκλήρωση του 
συνολικού χρόνου ειδίκευσης ως 
υπεράριθμοι, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων, είτε για 
έναρξη, είτε για συνέχιση και 
ολοκλήρωση της ειδίκευσης τους, 
ανεξαρτήτως αν αφορούν σε 
νοσοκομεία πλήρους ή μερικής 
άσκησης. Σε περίπτωση 
πληρότητας του νοσοκομείου 
αυτοί, οι εν λόγω ιατροί δύνανται 
να τοποθετηθούν με την ίδια 
διαδικασία σε άλλο νοσοκομείο 
επιλογής τους. 
3. Οι τετράμηνες συμβάσεις των 
ιατρών που έχουν ήδη τοποθετηθεί 

στο νοσοκομείο κατά τους όρους του 
παρόντος. Ο προσμετρώμενος κατά το 
προηγούμενο εδάφιο χρόνος στην ειδίκευση 
απομειώνει ισομερώς τον εναπομείναντα 
χρόνο εκπαίδευσης σε κάθε επιμέρους 
αντικείμενο εκπαίδευσης κατά την 
ειδίκευση». 
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σε νοσοκομεία με συμβάσεις 
τετράμηνης διάρκειας και δεν 
έχουν παραιτηθεί, παρατείνονται 
μέχρι την  ολοκλήρωσή του 
εναπομείναντα χρόνου 
ειδίκευσης.» 
 
Άρθρο 19 
Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην 
παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της 
από 25.2.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτή η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν.4682/2020 (A’ 76) και η παρ. 6 
διαμορφώνεται ως εξής:  
«6. Στο προσωπικό των παρ. 1 έως 
5 εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α` 94). 
Εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, που δεν υπερβαίνει 
τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από 
την ημερομηνία ένταξης του 
προσωπικού της παρ. 5 στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας ορίζονται ο τρόπος 
αποζημίωσης, το διάστημα 
απασχόλησης και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια. Η 
αποζημίωση του προσωπικού του 
προηγούμενου είναι ακατάσχετη 
και αφορολόγητη.» 

Άρθρο δεύτερο 
 Ζητήματα προσωπικού 
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο 
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 και έως και την 28η.2.2021, ο Γενικός 
Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύ-ναται να 
μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και 
έξι (6) μήνες ακόμη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, ιατρικό, νοσηλευτικό, 
βοηθητικό προσωπικό και όσους υπηρετούν 
με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στους τομείς 
φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας από 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή υγειονομικούς 
φορείς, φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας αρμοδιότητάς του σε νοσοκομεία 
(Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωτικά, 
πανεπιστημιακά), ισχυρά πληττόμενων 
περιοχών από την έξαρση του κορωνοϊού 
COVID-19 και χώρους, που έχουν συμβατικά 
ή αναγκαστικά διατεθεί προς το Δημόσιο για 
τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας. 
 2. Στο μετακινούμενο προσωπικό της παρ. 1 
εμπίπτουν και ειδικευόμενοι ιατροί. Ο 
χρόνος της υπηρεσίας τους κατά τη 
μετακίνησή τους λογίζεται ως χρόνος 
εκπαίδευσης στην ειδικότητά τους και δεν 
υπερβαίνει το τρίμηνο. 
 3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο 
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 και έως και την 28η.2.2021 σε κάθε 
υγειονομική περιφέρεια συστήνονται με 
εντολή του Διοικητή τριμελείς υγειονομικές 
επιτροπές αποτελούμενες από ιατρούς, με 
αποκλειστικό έργο την εξέταση των 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών άρνησης 
μετακίνησης ή λήψης άδειας για λόγους 
υγείας του μετακινούμενου προσωπικού της 
παρ. 1. 
 Απαραίτητος όρος για τη λήψη της άδειας 
για λόγους υγείας και την αιτιολογημένη 
άρνηση της μετακίνησης του προσωπικού 
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της παρ. 1 είναι η θετική κρίση της 
υγειονομικής επιτροπής ως προς τη 
βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων 
υγείας. Άρνηση του προσωπικού να 
μετακινηθεί ή να εκτελέσει υπηρεσία, παρά 
την αντίθετη κρίση της υγειονομικής 
επιτροπής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα 
που επισύρει κατ` ελάχιστον την ποινή της 
περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 
3528/2007 (Α` 26). 
 4. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται να μετακινεί για 
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με 
δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες 
ακόμη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
προσωπικό του ΕΚΑΒ σε ισχυρά πληττόμενες 
περιοχές από τη διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19 με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας. Μη συμμόρφωση του 
ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ με 
το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης ή 
άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει κατ` 
ελάχιστον την ποινή της περ. β` της παρ. 1 
του άρθρου 109 του ν. 3528/2007. 
 «5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
κίνδυνος δι-ασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 και έως και την 30η.6.2021, με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των 
νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εθελοντικό 
ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο 
ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό 
προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και να 
του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο 
χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της 
έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Η 
ανάθεση των καθηκόντων του προσωπικού 
αυτού μπορεί να αφορά σε ιατρικά, 
νοσηλευτικά, ή βοηθητικά καθήκοντα, 
διαφορετικά της ειδίκευσής του, λόγω 
έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης 
συνδρομής στη δημόσια υγεία από την 
έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. Για την 
απασχόληση του προσερχόμενου προς 
ανάληψη υπηρεσίας ιατρικού προσωπικού 
του ιδιωτικού τομέα, συνάπτεται ατομική 
σύμβαση απασχόλησης, με τον Διοικητή της 
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Στη 
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σύμβαση αναφέρονται ρητά η διάρκεια 
απασχόλησης και οι όροι αποζημίωσης του 
ιδιώτη ιατρού, που καθορίζονται με την 
κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 6, καθώς 
και ο συγκεκριμένος οργανικός φορέας του 
Ε.Σ.Υ., στον οποίο ο ιδιώτης ιατρός παρέχει 
τις υπηρεσίες του. Η διάρκεια απασχόλησης 
του ανωτέρω ιατρικού προσωπικού δύναται 
να παρατείνεται για έξι (6) ακόμα μήνες από 
τη λήξη της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 
της 31ης.12.2021, με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, εφόσον εξακολουθούν να 
υφίστανται ανάγκες για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19.». 
 6. Στο προσωπικό των παρ. 1 έως 5 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 
4336/2015 (Α` 94). Εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις 
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την 
ημερομηνία ένταξης του προσωπικού της 
παρ. 5 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας ορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης, το 
διάστημα απασχόλησης και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.». 
 

Άρθρο 38 
Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων 

 
To άρθρο τριακοστό δεύτερου του 
ν. 4771/2021 (A’ 16)   
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  
Άρθρο τριακοστό δεύτερο 
Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων   
Για την υλοποίηση του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 και για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την 
30.9.2021, τα εμβολιαστικά κέντρα 
που καθορίζονται εντός των 
δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών 
Ομάδων Υγείας, δύνανται να 
λειτουργούν επτά ημέρες την 
εβδομάδα από Δευτέρα έως 
Κυριακή (συμπεριλαμβανομένων 
και ημερών αργίας), λόγω εκτάκτων 
και εξαιρετικών αναγκών, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων γενικών 
ή ειδικών διατάξεων. Το ωράριο 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 
 Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων 
 Για την υλοποίηση του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό 
διάστημα μέχρι την 30.9.2021, τα 
εμβολιαστικά κέντρα που καθορίζονται εντός 
των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Ομάδων 
Υγείας, λειτουργούν έξι (6) ημέρες την 
εβδομάδα από Δευτέρα έως Σάββατο, λόγω 
εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών 
διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών 
ορίζεται σε δύο βάρδιες (πρωί και 
απόγευμα) από τις 07:00 έως τις 22:00. Με 
τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων 
συμπληρώνονται και ενισχύονται οι 
παρεχόμενες λοιπές υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
 Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ 
καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα 
απασχόλησης του προσωπικού των 
εμβολιαστικών κέντρων, ακόμα και πέραν 
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λειτουργίας αυτών ορίζεται σε δύο 
βάρδιες (πρωί και απόγευμα) από 
τις 07:00 έως τις 22:00. Με τη 
λειτουργία των εμβολιαστικών 
κέντρων συμπληρώνονται και 
ενισχύονται οι παρεχόμενες λοιπές 
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. 
Με απόφαση του Διοικητή της 
οικείας ΔΥΠΕ καταρτίζεται μηνιαίο 
πρόγραμμα απασχόλησης του 
προσωπικού των εμβολιαστικών 
κέντρων, με το οποίο 
εξασφαλίζεται η συνεχής και 
απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ' 
όλη την εβδομάδα από το σύνολο 
του προσωπικού αυτών. 
Για τον υπολογισμό της 
αποζημίωσης του ιατρικού 
προσωπικού κατά τις μη εργάσιμες 
ημέρες (Σάββατο,Κυριακή και  
αργίες) οι ώρες απασχόλησης 
λογίζονται ως ώρες μεικτής 
εφημερίας και αποζημιώνονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 45 του ν. 3203/2003 . Για τον 
υπολογισμό της αποζημίωσης του 
λοιπού προσωπικού κατά τις μη 
εργάσιμες ημέρες (Κυριακή και 
αργίες) εφαρμόζεται το άρθρο 20 
του ν. 4354/2015. 
 

του νομίμου ωραρίου για την ανταπόκριση 
στην εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του 
κορωνοϊού COVID-19, με το οποίο 
εξασφαλίζεται η εξαήμερη λειτουργία τους 
από το σύνολο του προσωπικού αυτών. 
 Για την αποζημίωση της απασχόλησης κατά 
τη μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο) 
εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με τη 
διενέργεια των εφημεριών του ιατρικού 
προσωπικού και της υπερωριακής 
απασχόλησης για το λοιπό προσωπικό 
 

Άρθρο 39 
Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού 
κατά του κορωνοϊού COVID -19 – 

Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74 ν. 
4761/2020 

Προστίθεται παρ. 6Α στο άρθρο 74 
ν. 4761/2020 (Α΄248) ως εξής: 
«6Α. Οι πληρωμές των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης που 
υλοποιούν την εκστρατεία 
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 3 
καθώς και κάθε συναφή προς αυτή 
δαπάνη διενεργούνται σύμφωνα με 
τη διαδικασία της προκαταβολής 
του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 
από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
σε συνεργασία με τη Γ. Δ.Ο.Υ του 
Υπουργείου Υγείας.  

 

Άρθρο 74 
 Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊού COVID -19 
 1. Για χρονικό διάστημα μέχρι την 
30ή.6.2021 το Υπουργείο Υγείας δύναται να 
οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού 
κατά του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνική 
Εκστρατεία) με αντικείμενο τη διαμόρφωση 
θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής 
των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19. Η Εθνική Εκστρατεία 
περιλαμβάνει συνεργασία και συμπράξεις με 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εν γένει, 
περιλαμβανομένων ιδίως των πολιτικών 
κομμάτων, της Εκκλησίας της Ελλάδος, των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` 
βαθμού, ιατρικών και φαρμακευτικών 
συλλόγων, συλλόγων ασθενών και λοιπών 
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επιστημονικών συλλόγων, ενώσεων και 
φορέων, επαγγελματικών ενώσεων και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, αθλητικών 
και πολιτιστικών σωματείων, μη 
Κυβερνητικών 0ργανώσεων (ΜΚ0), με σκοπό 
την ασφαλή ενημέρωση και τη διεύρυνση 
της συμμετοχής των πολιτών στο 
εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του 
κορωνοϊού COVID-19. Για την επίτευξη του 
σκοπού της παρούσας συγκροτείται στο 
Υπουργείο Υγείας, Τριμελής Επιτροπή 
Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, μέλη 
της οποίας είναι εκ της ιδιότητάς τους ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, ο 
Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και άλλο ένα μέλος, που 
υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Έργο 
της Επιτροπής είναι η υλοποίηση όλων των 
ενδεδειγμένων δράσεων ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και προβολής της 
ανάγκης εμβολιασμού του πληθυσμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, η μέριμνα για τη 
δημιουργία ενδεδειγμένου ενημερωτικού 
υλικού για τον εμβολιασμό κατά του 
κορωνοϊού COVID- 
19 και την έγκαιρη διάθεσή του σε όλους 
τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με 
στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και τη 
μεγιστοποίηση της συμμετοχής των πολιτών 
στον εμβολιασμό, η επιλογή φορέων για την 
υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας και η 
παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 2. Το Υπουργείο Υγείας, μέσω των 
εποπτευόμενων φορέων του, υπό τον 
συντονισμό και την εποπτεία της Επιτροπής 
της παρ. 1 διαθέτει το ενδεδειγμένο 
πληροφοριακό υλικό με κάθε πρόσφορο 
μέσο σε όλους τους φορείς της παρ. 1 και 
προβαίνει σε σειρά ενημερωτικών δράσεων 
επί του αντικειμένου της Εθνικής 
Εκστρατείας. 
 3. Για την υλοποίηση του σκοπού του 
παρόντος συνάπτονται δύο (2) συμβάσεις 
που έχουν ως αντικείμενο αντιστοίχως: α) 
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τον δημιουργικό σχεδιασμό της εκστρατείας 
ενημέρωσης των πολιτών για τον έγκαιρο 
εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19 
και τη διαμόρφωση των ενημερωτικών 
μηνυμάτων και πάσης φύσεως έντυπου, 
οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού, 
προωθητικού υλικού για την προβολή των 
μηνυμάτων της Εθνικής Εκστρατείας και β) 
τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
έντυπο, οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό, των 
μηνυμάτων και του υλικού της περ. α) προς 
τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών 
ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που 
σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα 
οφέλη, τα μέτρα προστασίας, τη διαδικασία, 
καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον 
κρατικό προγραμματισμό συμμετοχή τους 
στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 
 4. Προς τον σκοπό σύναψης καθεμιάς από 
τις συμβάσεις της παρ. 3, η Επιτροπή της 
παρ. 1 απευθύνει πρόσκληση για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ημερών και προβαίνει σε 
διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης 
κατ` εφαρμογή της περ. γ` της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α` 147), κατά 
παρέκκλιση ειδικότερων εθνικών διατάξεων 
που αφορούν στην ανάθεση σχετικών 
υπηρεσιών. Η πρόσκληση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση απευθύνεται σε 
πέντε (5) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς 
εγνωσμένου κύρους σε σχέση με το 
αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης, 
φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων. Οι προσκαλούμενοι 
φορείς δύνανται να συμμετέχουν είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, με 
συγκεκριμένη κατανομή των 
αναλαμβανόμενων εργασιών από έναν 
έκαστο εξ αυτών. Η σύμβαση ανατίθεται με 
κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή. Η Επιτροπή της 
παρ. 1 επιλέγει τον ανάδοχο κατά την 
ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία 
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σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους 
της σχετικής πρόσκλησης και έχει την 
υποχρέωση της παρακολούθησης της ορθής 
εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. Η 
παραλαβή των παραδοτέων γίνεται με 
ευθύνη της ειδικής επιτροπής παραλαβής 
που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 6. 
 5. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανών 
προσφυγών κατά των διαγωνιστικών 
διαδικασιών της παρ. 3 ορίζεται στο ήμισυ 
των προθεσμιών των κείμενων διατάξεων. 
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι 
και προϋποθέσεις ανάθεσης και παροχής 
των υπηρεσιών της παρ. 3, η διαδικασία 
διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την 
κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης, η 
σύσταση ειδικής επιτροπής παραλαβής 
παραδοτέων και οι λοιπές αναγκαίες 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 
παρόντος. 
 

Άρθρο 40 
Τροποποιήσεις άρθρου 52 ν. 

4764/2020  
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 
του άρθρου 52 του ν. 4764/20 
(Α΄256) τροποποιείται και η παρ. 3 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«3. Με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας καθορίζονται τα 
εμβολιαστικά κέντρα της Χώρας 
στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, 
προστίθενται νέα εμβολιαστικά 
κέντρα στα ήδη υφιστάμενα και 
ανατίθενται αρμοδιότητες 
εμβολιασμού σε δομές δημόσιας 
υγείας, όπως δομές Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και νοσοκομεία, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης. Με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Υπουργείου Υγείας 
στελεχώνονται τα εμβολιαστικά 
κέντρα από ιατρικό προσωπικό, 
νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΠΕ 
και ΤΕ, επισκέπτες/τριες υγείας 

 Άρθρο 52 
 Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
 κατά του κορωνοϊού COVID-19 
 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος τίθεται 
σε ισχύ Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα εμβόλια 
που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) να έχουν λάβει 
προηγούμενη άδεια ή έγκριση κυκλοφορίας 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
και β) να υπάρχει θετική εισήγηση ένταξής 
τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού 
κατά του κορωνοϊού COVID-19 από την 
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας 
Ζωής του Υπουργείου Υγείας. 
 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά 
από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών ορίζονται τα κριτήρια 
προτεραιοποίησης των πολιτών που 
προσέρχονται προς εμβολιασμό και 
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 
εμβολιαστική διαδικασία. 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζονται τα εμβολιαστικά κέντρα της 

133



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ,  μαίες/τες ΠΕ 
και ΤΕ, βοηθούς νοσηλευτές /τριες 
κατηγορίας ΔΕ καθώς και 
βοηθητικό προσωπικό με 
μετακίνηση προσωπικού από 
δημόσιες δομές παροχής 
υπηρεσιών υγείας, κατά 
παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
διάταξης.» 
2. Η παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 
4764/20 ( Α΄ 256) αντικαθίσταται 
ως  εξής : 
5.Οι νοσηλευτές/τριες, 
επισκέπτες/τριες υγείας και 
μαίες/τες της παρ.3, που 
διενεργούν τους εμβολιασμούς, 
έχουν δικαίωμα καταχώρισης των 
στοιχείων των εμβολιασθέντων στο 
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19. 
 

Χώρας στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του 
κορωνοϊού COVID-19, προστίθενται νέα 
εμβολιαστικά κέντρα στα ήδη υφιστάμενα 
και ανατίθενται αρμοδιότητες εμβολιασμού 
σε δομές δημόσιας υγείας, όπως δομές 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
νοσοκομεία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης. Με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας 
στελεχώνονται τα εμβολιαστικά κέντρα από 
νοσηλευτές κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και 
επισκέπτες υγείας, ιατρικό προσωπικό, 
καθώς και βοηθητικό προσωπικό με 
μετακίνηση προσωπικού από δημόσιες 
δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά 
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης. 
 4. Στους πολίτες που προσέρχονται σε 
εμβολιαστικό κέντρο χορηγείται ιατρική 
εντολή από τον επιβλέποντα ιατρό, που 
υπογράφεται και από τον εμβολιαζόμενο, 
αφού προηγουμένως ληφθεί σύντομο 
ιατρικό ιστορικό για τη διενέργεια του 
εμβολιασμού, και εκδίδεται εντός της ίδιας 
ημέρας συνταγή στο σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης. 
 5. Οι νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας της 
παρ. 2,που διενεργούν τους εμβολιασμούς, 
έχουν δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων 
των εμβολιασθέντων στο Εθνικό Μητρώο 
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-
19. 
 
 

 
Άρθρο 42 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών 
Φαρμάκων- Αντικατάσταση της 
παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 

4512/2018 (Α` 5) 
Η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 
4512/2018 (Α` 5) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 «6. Με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
και της λειτουργίας της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος 
σύναψης των συμφωνιών με τους 
ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας 
της, καθώς και ο τρόπος ορισμού 
των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που 

Άρθρο 254 
 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών 
Φαρμάκων 
 1. Συστήνεται Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης), η οποία έχει έδρα στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας. 
«2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει την 
αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται τις τιμές 
ή τις εκπτώσεις των φαρμάκων, τα οποία 
αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή 
προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία, να 
συνάπτει συμφωνίες με τους Κ.Α.Κ. που 
συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία 
διαπραγμάτευσης ως προς το ανωτέρω 
αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, να 
εισηγείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
σχετικά με την επίπτωση στον 
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αποτελούν ασφαλιστικές τιμές 
αποζημίωσης για τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με την απόφαση του 
πρώτου εδαφίου εξειδικεύονται τα 
κριτήρια καθορισμού της 
ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης 
ανά κατηγορία φαρμάκου, ανάλογα 
με τη διάκρισή τους σε φάρμακα 
αναφοράς ή γενόσημα, καθορίζεται 
η έκταση συμμετοχής του 
ασφαλισμένου ανά κατηγορία 
φαρμάκων και εξειδικεύεται ο 
τρόπος κάλυψης ανά κατηγορία της 
διαφοράς ανάμεσα στην τιμή 
αποζημίωσης και τη λιανική τιμή 
του φαρμάκου. Για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης των μελών της 
Επιτροπής του άρθρου αυτού, η 
οποία κατ` εξαίρεση περιλαμβάνει 
συνεδριάσεις που άρχονται εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών, αλλά 
περατώνονται μετά τη λήξη αυτού, 
εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ν. 
4354/2015 (Α` 176). Η αποζημίωση 
του προηγούμενου εδαφίου 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις 
πιστώσεις του καταβαλλόμενου 
τέλους αξιολόγησης της παρ. 1 του 
άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α` 
5)». 

προϋπολογισμό της αποζημίωσης των 
φαρμάκων και στις περιοριστικά 
προβλεπόμενες περιπτώσεις που ορίζονται 
ρητά από το νόμο να γνωμοδοτεί απευθείας 
στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας 
ως προς την ένταξη προϊόντων στον 
Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Οι 
συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της 
Επιτροπής και των Κ.Α.Κ. καθίστανται 
δεσμευτικές για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους Κ.Α.Κ. 
και τα δημόσια νοσοκομεία μετά την έναρξη 
ισχύος της απόφασης του αρμοδίου οργάνου 
του Υπουργείου Υγείας περί ένταξης ή 
απένταξης ή αναθεώρησης του Καταλόγου 
Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εφόσον στη 
σχετική απόφαση το αρμόδιο όργανο του 
Υπουργείου Υγείας αποδέχεται την γνώμη 
της Επιτροπής Αξιολόγησης που 
ενσωματώνει την ανωτέρω εισήγηση της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ή αποδέχεται 
τη γνώμη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, 
όπου κατά το νόμο αυτή προβλέπεται.» 
 «3. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι 
εννεαμελής, συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και αποτελείται από έξι (6) 
μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, 
εκ των οποίων πέντε (5) με ειδίκευση ή 
εμπειρία στη φαρμακοοικονομία ή 
φαρμακευτική αγορά ή φαρμακευτική 
νομοθεσία ή διοίκηση υπηρεσιών υγείας και 
έναν (1) νοσοκομειακό φαρμακοποιό, δύο 
(2) μέλη που ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ.. 
Τα μέλη ορίζονται με τριετή θητεία, η οποία 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή 
με τη νέα εννεαμελής της σύνθεση και λήγει 
αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των 
μελών που ορίστηκαν με την υπ` αριθμ. 
Α1β/Γ.Π. 32884/8.5.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 280) 
υπουργική απόφαση. Για τη διευκόλυνση και 
ταχύτερη υλοποίηση του έργου της 
Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δύναται να συγκροτεί, με απόφασή του, 
υπο- επιτροπές εκ των μελών της, που 
αποτελούνται τουλάχιστον από τρία (3) 
μέλη. 
 4. Τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
Τιμών Φαρμάκων δεν ευθύνονται αστικά 
έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου 
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ενέργειες ή 
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παραλείψεις κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή 
βαριά 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). Οι διατάξεις των άρθρων 
26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται 
αναλογικά σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα. 
 
 Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης παρίσταται έμμισθος 
δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω, εκ των 
υπηρετούντων σε εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. 
του Υπουργείου Υγείας ή Πάρεδρος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις.» 
«5. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 
(Α` 146) εφαρμόζεται για τα μέλη, τακτικά 
και αναπληρωματικά, της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών 
καθορίζεται η αμοιβή των τακτικών μελών 
της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών 
Φαρμάκων ανά φάρμακο που 
διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή και για το 
οποίο κατέληξε σε σύναψη συμφωνίας με 
τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, κατά 
παρέκκλιση του ν. 4354/2015 (Α` 176)». 
 «6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος 
σύναψης των συμφωνιών με τους Κ.Α.Κ. και 
ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο 
τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), 
που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές 
αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τον 
καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της 
Επιτροπής του άρθρου αυτού, η οποία κατ` 
εξαίρεση περιλαμβάνει συνεδριάσεις που 
άρχονται εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των οικείων Υπηρεσιών, αλλά 
περατώνονται μετά τη λήξη αυτού, 
εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 
(Α` 176). Η αποζημίωση του προηγούμενου 
εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις 
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πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους 
αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του 
ν. 4512/2018 (Α` 5)».. 
 «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 
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.». 
 «8. Στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
Φαρμάκων διαβιβάζονται αιτήσεις από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 250 του ν. 
4512/2018. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
εξετάζει κατά προτεραιότητα αιτήσεις που 
αφορούν σε φάρμακα ή σε επέκταση 
ενδείξεων φαρμάκων με επίδραση στον 
ετήσιο προϋπολογισμό άνω των τριών 
εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ ή με ετήσιο 
κόστος θεραπείας ανά ασθενή άνω των 
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ. 
 Ο Υπουργός Υγείας, κατόπιν εισήγησης του 
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αιτιολογημένης 
γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 15 της 
υπουργικής απόφασης οικ. 3457/2014 (Β` 
64), παραπέμπει στην Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης: α) φάρμακα ή κατηγορίες 
φαρμάκων που έχουν ήδη ενταχθεί στον 
θετικό κατάλογο και των οποίων η 
αποζημίωση έχει σημαντική επίδραση στη 
φαρμακευτική δαπάνη, ή β) προϊόντα που 
αφορούν σε ακάλυπτη ιατρική ανάγκη ή 
πάθηση υψηλής σοβαρότητας, τα οποία δεν 
έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης. Με τη 
διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, 
δύνανται να επαναναπέμπονται στην 
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, πριν τη λήξη 
της συμφωνίας, ιδίως, φάρμακα για τα οποία 
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παρατηρείται σημαντική αύξηση της 
προϋπολογισθείσας κατά τη 
διαπραγμάτευση κατανάλωσης.Οι συνθήκες 
που εξειδικεύουν τη δυνατότητα 
επαναδιαπραγμάτευσης πριν τη λήξη της 
συμφωνίας, περιγράφονται υποχρεωτικά 
στις συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ 
της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και του 
Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και 
εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας κατά την ένταξη ενός προϊόντος στην 
αποζημίωση. 
 9. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δύναται να 
διαπραγματεύεται συμφωνίες που 
περιλαμβάνουν εκπτώσεις, κλιμακωτές 
εκπτώσεις βάσει του όγκου πωλήσεων, 
συμφωνίες με βάση το αποτέλεσμα, 
συμφωνίες ανά θεραπευτική ένδειξη, 
συμφωνίες επιμερισμού κινδύνου και 
συμφωνίες σε συνάρτηση με θεραπευτικά 
ορόσημα σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους.» 
 

Άρθρο 43 
Διορισμός Αξιολογητών στην 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης – 
Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 248 ν. 

4512/2018 
Προστίθεται εδάφιο ε’ στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 248 του 
ν 4512/2018 (Α 5) και η παράγραφο 
αντικαθίσταται ως εξής: 
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
επικουρείται στο έργο της από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες - 
αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται, 
είτε μεταξύ των καταχωρημένων σε 
ειδικό κατάλογο που τηρείται στον 
Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι, σε 
σχέση με την επιστημονική 
εξειδίκευσή τους, είτε μεταξύ 
αυτών που ανήκουν σε 
πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς 
φορείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
είναι δυνατή η επιλογή των 
αξιολογητών κατά τα οριζόμενα 
στα προηγούμενα εδάφια, η 
Επιτροπή, με αιτιολογημένη 

Άρθρο 248 
 Σύνθεση, Ορισμός και Παύση των μελών της 
Επιτροπής 
«1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης 
Χρήσης αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά 
μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος και δύο (2) μέλη που ορίζονται 
από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα με 
αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση ή 
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε 
τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς: α) 
φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) 
φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση 
κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους / 
αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της 
Υγείας, ε) στατιστική / βιοστατιστική, στ) 
φαρμακοοικονομία και ζ) κατάρτιση 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου 
παθήσεων. Κατά τον καθορισμό των μελών 
της Επιτροπής διασφαλίζεται η επαρκής 
αναλογία μεταξύ των ειδικοτήτων που 
προβλέπονται αφενός στις περιπτώσεις α` , 
β` , γ`, δ` και αφετέρου στις περιπτώσεις ε`, 
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απόφασή της, δύναται να αναθέσει 
την εισήγηση για την αξιολόγηση 
σε εξωτερικό αξιολογητή της 
επιλογής της. Στο πλαίσιο κάθε 
ενεργούμενης αξιολόγησης, οι 
εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται 
με κριτήριο την επιστημονική 
ειδίκευσή τους και τις 
αποδεδειγμένες επιστημονικές 
ικανότητές τους στη θεραπευτική 
κατηγορία στην οποία ανήκει το 
υπό αξιολόγηση φάρμακο. Η 
Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να 
αναθέσει την προεισήγηση για την 
αξιολόγηση του φαρμάκου και σε 
πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς 
φορείς. Η ανάθεση της 
αξιολόγησης ή της προεισήγησης 
για την αξιολόγηση σε εξωτερικό 
εμπειρογνώμονα - αξιολογητή ή σε 
μέλος της Επιτροπής που ορίζεται 
ως αξιολογητής ή εισηγητής, 
γίνεται με απόφαση της Επιτροπής, 
η οποία καταγράφεται στο 
πρακτικό της συνεδρίασης, το 
όποιο υπέχει θέση διορισμού του 
αξιολογητή ή εισηγητή. Ο τρόπος 
διορισμού του προηγούμενου 
εδαφίου ισχύει και για  τους 
διορισμούς που έγιναν από τη 
σύσταση της Επιτροπής 

στ` και ζ`. 
 Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να 
συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της 
Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση 
που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines 
Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και 
ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. 
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί 
ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης. Στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης 
Χρήσης δύναται να παρίσταται έμμισθος 
δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω, εκ των 
υπηρετούντων σε εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. 
του Υπουργείου Υγείας ή Πάρεδρος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας.». 
 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζεται 
γραμματειακά από δέκα (10) Γραμματείς, οι 
οποίοι είναι πρόσωπα που διαθέτουν 
επιστημονική εξειδίκευση ή επαγγελματική 
εμπειρία σε κάποιους από τους τομείς της 
παραγράφου 1, εργάζονται σε καθεστώς 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε 
αυτήν και είτε τοποθετούνται για τον σκοπό 
αυτό από τους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Υγείας, είτε προσλαμβάνονται ειδικά για τον 
σκοπό αυτό από το Υπουργείο Υγείας, με 
διαδικασία που υπάγεται στον έλεγχο του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),είτε αποσπώνται για 
τον σκοπό αυτό από οποιοδήποτε νομικό 
πρόσωπο υπάγεται στην Εποπτεία του 
Υπουργείου Υγείας, ύστερα από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για την τοποθέτηση, πρόσληψη 
ή απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, καθώς 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
συγκροτείται η Επιτροπή με τη νέα σύνθεση 
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του εδαφίου α` και λήγει αυτοδικαίως και 
αζημίως η θητεία των μελών που ορίστηκαν 
με την υπ` αριθμ. Α1β/Γ.Π. 48052/26.06.2018 
υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 365), όπως 
ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
συγκροτείται και η Γραμματεία της 
Επιτροπής.». 
«4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται 
στο έργο της από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες - αξιολογητές, οι οποίοι 
επιλέγονται, είτε μεταξύ των 
καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που 
τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι, σε 
σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους, 
είτε μεταξύ αυτών που ανήκουν σε 
πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή 
των αξιολογητών κατά τα οριζόμενα στα 
προηγούμενα εδάφια, η Επιτροπή, με 
αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να 
αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση 
σε εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής της. 
Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενης 
αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές 
επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική 
ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες 
επιστημονικές ικανότητές τους στη 
θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει 
το υπό αξιολόγηση φάρμακο. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την 
προεισήγηση για την αξιολόγηση του 
φαρμάκου και σε πανεπιστημιακούς ή 
ερευνητικούς φορείς.». 
 «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η 
αποζημίωση των τακτικών μελών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο ν. 4354/2015 (Α` 176) και στις 
κείμενες διατάξεις για το ενιαίο μισθολόγιο 
στον δημόσιο τομέα. Με όμοια απόφαση 
καθορίζεται και η αμοιβή των εξωτερικών 
αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
καθώς και των μελών αυτής όταν ορίζονται 
ως εισηγητές, κατά παρέκκλιση των 

140

javascript:open_links('713333,660356')


Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α` 176).» 
 6. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τριετή 
θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας η 
θητεία των μελών δύναται να ανανεωθεί 
άπαξ ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της 
παραγράφου 3, η οποία υποβάλει πρακτικό 
αξιολόγησης των εν ενεργεία μελών σε 
σχέση με νέους υποψηφίους. Στην 
αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα 
προσόντα της παραγράφου 1, καθώς και η 
κτηθείσα εμπειρία και η απόδοση των μελών 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 7. Ο Υπουργός Υγείας παύει πρόωρα και 
αντικαθιστά τα μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για σπουδαίο λόγο που 
σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να παύσει 
πρόωρα και να αντικαταστήσει το μέλος της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, στο οποίο συντρέχει 
μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) 
παράβαση των διατάξεων περί αρχής 
αμεροληψίας, ασυμβίβαστου μελών και 
καθήκοντος εχεμύθειας, ή β) απουσία σε 
περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις εντός 
εξαμήνου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας. 
 

Άρθρο 48 
Εξειδίκευση όρων απασχόλησης 

ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης  

Προστίθεται τέταρτο εδάφιο  στην 
παρ. 2 του άρθρου τριακοστού 
ένατου του  ν. 4771/2021 (A’ 16) ως 
εξής:  
«2. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας - 
χρήσης μηχανημάτων των Μ.Χ.Α. 
είναι υποχρεωτική η παρουσία 
ειδικευμένου ιατρού. Η αντιστοιχία 
Νεφρολόγων/ασθενών, 
συμπεριλαμβανομένου του 
υπευθύνου, πρέπει να είναι ένας 
Νεφρολόγος για κάθε σαράντα (40) 
ασθενείς, με ελάχιστο όριο δύο 
ειδικευμένους Νεφρολόγους ανά 
Μονάδα, συμπεριλαμβανομένου 
του υπευθύνου. Στη Μ.Χ.Α. δεν 
μπορεί να εργάζονται γιατροί άνευ 

Άρθρο τριακοστό ένατο 
 
 Ζητήματα λειτουργίας μονάδων χρόνιας 
αιμοκάθαρσης 
 1. Οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, που 
έχουν συσταθεί κατ` εφαρμογή του άρθρου 
9 του π.δ. 225/2000 (Α` 194), καθώς και όσες 
συσταθούν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος πρέπει να διαθέτουν ασανσέρ, στο 
οποίο να είναι ευχερής η μεταφορά φορείου 
είτε για επείγοντα περιστατικά είτε για 
ασθενείς με δυσκολία μετακίνησης ακόμη 
και με αναπηρικό αμαξίδιο και χώρο 
αποθήκευσης φαρμάκων, δεκαπέντε (15) 
τετραγωνικών μέτρων, με όλο τον 
απαραίτητο εξοπλισμό (ψυγείο φύλαξης 
φαρμάκων, καταγραφικό θερμοκρασίας 
χώρου, χρηματοκιβώτιο για ναρκωτικά), για 
την κάλυψη των αναγκών των 
αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. 
 2. Κατά τη διάρκεια της βάρδιας - χρήσης 
μηχανημάτων των Μ.Χ.Α. είναι υποχρεωτική 
η παρουσία ειδικευμένου ιατρού. Η 
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ειδικότητας. Ελλείψει νεφρολόγων 
και μετά την πάροδο τριάντα (30) 
ημερών από την ανάρτηση σχετικής 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην 
ιστοσελίδα της Ελληνικής 
Νεφρολογικής Εταιρείας, η Μ.Χ.Α. 
δύναται να συνεργάζεται με 
γιατρούς Παθολόγους ή 
Καρδιολόγους με τρίμηνη 
εκπαίδευση σε νεφρολογικό τμήμα 
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, 
προκειμένου να καλύπτονται οι 
ανάγκες παρουσίας ειδικευμένου 
ιατρού σε όλες τις βάρδιες 
λειτουργίας της Μ.Χ.Α.. Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζεται η διάρκεια 
απασχόλησης των ιατρών του 
προηγούμενου εδαφίου, το 
περιεχόμενο της τρίμηνης 
εκαπίδευσης , ο τρόπος επιλογής 
των εκπαιδευόμενων, η 
ασφαλιστική τους κάλυψη, ο τόπος 
εκπαίδευσης, η χορήγηση 
πιστοποίησης και κάθε θέμα 
σχετικό με την εφαρμογή του 

αντιστοιχία Νεφρολόγων/ασθενών, 
συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου, 
πρέπει να είναι ένας Νεφρολόγος για κάθε 
σαράντα (40) ασθενείς, με ελάχιστο όριο δύο 
ειδικευμένους Νεφρολόγους ανά Μονάδα, 
συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου. Στη 
Μ.Χ.Α. δεν μπορεί να εργάζονται γιατροί 
άνευ ειδικότητας. Ελλείψει νεφρολόγων και 
μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από 
την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, η Μ.Χ.Α. 
δύναται να συνεργάζεται με γιατρούς 
Παθολόγους ή Καρδιολόγους με τρίμηνη 
εκπαίδευση σε νεφρολογικό τμήμα 
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, προκειμένου 
να καλύπτονται οι ανάγκες παρουσίας 
ειδικευμένου ιατρού σε όλες τις βάρδιες 
λειτουργίας της Μ.Χ.Α.. 
 3. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται να διαθέτει: α) 
κανονισμό διαχείρισης αποβλήτων και να 
τηρεί αρχείο παραστατικών με τις ποσότητες 
μολυσματικών αποβλήτων που παράγει και 
παραδίδει ανά μήνα σε εγκεκριμένες 
εταιρείες διαχείρισης, β) εγκεκριμένο 
κανονισμό λοιμώξεων βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται επίσης 
να τηρεί αρχείο συντήρησης των 
μηχανημάτων αιμοκάθαρσης από πάροχο 
που εφαρμόζει το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας (ISO 13485:2016) για την 
εγκατάσταση και συντήρηση ιατρικού 
εξοπλισμού. 
 4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 14 
του π.δ. 225/2000 μετά την κατάθεση του 
πρακτικού ελέγχου της παραπάνω 
επιτροπής, χορηγούν βεβαίωση καλής 
λειτουργίας της Μ.Χ.Α., η οποία ισχύει για 
τρία (3) έτη. Οι βεβαιώσεις καλής 
λειτουργίας που έχουν ήδη εκδοθεί ισχύουν 
για τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
χορήγησής τους. 
 Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της 
βεβαίωσης καλής λειτουργίας, εξακολουθεί 
να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος από την 
επιτροπή του άρθρου 4 του ν. 4600/2019 (Α` 
43). Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν 
στη λειτουργία των Μ.Χ.Α. και την παροχή 
υπηρεσιών υγείας από αυτές, η βεβαίωση 
καλής λειτουργίας ανακαλείται και παύει να 
ισχύει μετά από την παρέλευση του 
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χρονικού διαστήματος που έταξε η Επιτροπή 
του άρθρου 4 του ν. 4600/2019 για 
συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της. 
 5. Ειδικά ως προς την προσαρμογή στις 
τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 9 του 
π.δ. 225/2000 (Α` 194), παρέχεται προθεσμία 
συμμόρφωσης δύο (2) ετών από τη 
δημοσίευση του παρόντος. 
 

Άρθρο  49 
Δυνατότητα τοποθέτησης 
επικουρικών ιατρών στο Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)  
Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 
3580/2007 (Α’ 134), προστίθεται 
περ. ιε, η οποία έχει ως εξής: 
«ιε. Για την κάλυψη έκτακτων και 
άμεσων αναγκών στελέχωσης των 
δομών του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), είναι δυνατή 
η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών, 
οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
στους ηλεκτρονικούς καταλόγους 
επικουρικών ιατρών που τηρούνται 
στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια 
(Υ.Πε.). Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί 
είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης, λαμβάνουν τις 
αποδοχές του Επιμελητή Β` του 
Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4472/2017 (Α` 74), όπως 
εκάστοτε ισχύουν και η δαπάνη για 
την αμοιβή τους βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Η 
διάρκεια της σύμβασής τους 
μπορεί να είναι έως ένα (1) έτος, 
εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας 
τους εντάσσεται σε 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, 
οπότε η διάρκεια της σύμβασης 
μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Η 
τοποθέτησή τους γίνεται με 
απόφαση του Διοικητή της 1ης  
Υ.Πε.. Η τοποθέτηση εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η 
οποία εκδίδεται, κατόπιν 

Άρθρο 21 
 θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του 
Ε.Σ.Υ. 
 1. Στην παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α`) προστίθεται εδάφιο 
γ` ως εξής: 
 "Η θητεία των εισηγητών παρατείνεται 
αυτοδικαίως και μετά την πάροδο της 
διετίας μέχρι της ολοκλήρωσης της 
εκκρεμούς διαδικασίας κρίσης, εφόσον η 
εισήγηση έχει υποβληθεί στη Γραμματεία 
του Συμβουλίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η 
κρίση. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία 
ολοκληρώνεται από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης υπό τη 
νέα σύνθεση του. Η παράταση αυτή δεν 
εμποδίζει την ανάδειξη των νέων εισηγητών 
και συμβουλίων και ισχύει μόνο για τις 
εκκρεμείς κρίσεις έως ότου εκδοθεί η 
οριστική απόφαση." 
 Στην παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α`) προστίθεται εδάφιο 
γ` ως εξής: 
 "Η θητεία των εισηγητών παρατείνεται 
αυτοδικαίως και μετά την πάροδο της 
διετίας μέχρι της ολοκλήρωσης της 
εκκρεμούς διαδικασίας κρίσης, εφόσον η 
εισήγηση έχει υποβληθεί στη Γραμματεία 
του Συμβουλίου και δεν έχει ολοκληρωθεί η 
κρίση. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία 
ολοκληρώνεται από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης υπό τη 
νέα σύνθεση του. Η παράταση αυτή δεν 
εμποδίζει την ανάδειξη των νέων εισηγητών 
και συμβουλίων και ισχύει μόνο για τις 
εκκρεμείς κρίσεις έως ότου εκδοθεί η 
οριστική απόφαση." 
2«α Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική 
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αιτιολογημένου αιτήματος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
(Ε.ΚΕ.Α.), συνοδευόμενο με τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης 
και εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα 
με την περίπτωση ε’ της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α` 
143). Κατά τα λοιπά, ισχύουν και 
για τους ιατρούς της περίπτωσης 
αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για 
τους επικουρικούς ιατρούς των 
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..». 
 

Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται 
ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών 
ανά ειδικότητα. 
 Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας καταρτίζεται και τηρείται 
ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών 
ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία 
του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του. 
 Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν 
δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή 
τους, ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, οι 
οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της 
ηλικίας τους και α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή 
υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων 
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η 
σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα / 
Ελληνίδα ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών με 
δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή 
κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι 
δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή 
κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής 
ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή 
βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή 
οδοντιατρικού επαγγέλματος, γ) είναι 
κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής 
ειδικότητας στην Ελλάδα και δ) δεν κατέχουν 
καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους 
ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η 
σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 και της 
παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α` 
145). 
 Οι ιατροί που εγγράφονται στους 
καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε 
αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη.». 
 "β. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής 
αίτησης εγγραφής στον κατάλογο μιας 
υγειονομικής περιφέρειας ή στον κατάλογο 
του ΕΚΑΒ. Η καταχώριση γίνεται ανά 
ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο 
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, με 
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τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ τους 
προτεραιότητα. 
 Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την 
αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο, οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα 
επιλογής τοποθέτησης: α) σε δύο νομούς 
μιας Υγειονομικής περιφέρειας ή β) στην 
κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. ή σε κάποιο 
παράρτημα αυτού. 
 Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον 
κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στο στενό ή 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
υποχρεούνται με αίτησή τους να 
διαγραφούν από τον κατάλογο των 
επικουρικών. 
 Οι ιατροί που δεν αποδέχονται την 
τοποθέτησή τους, έχουν δικαίωμα να 
υποβάλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στον 
κατάλογο. Σε περίπτωση που αποποιηθούν 
για δεύτερη φορά την τοποθέτησή τους ή 
παραιτηθούν από τη θέση στην οποία έχουν 
προσληφθεί, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής 
αίτησης εγγραφής στον κατάλογο πριν από 
την πάροδο διετίας από την ημερομηνία 
παραίτησης ή αποποίησης. 
 Ιατροί που αποποιούνται διορισμό σε θέση 
ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ή ιατροί 
του κλάδου Ε.Σ.Υ. που παραιτούνται από τη 
θέση τους, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής 
στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών. 
 Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται με 
απόφαση του Διοικητή της αντίστοιχης Υ.Πε. 
ή του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του 
Διοικητή κάθε υγειονομικής περιφέρειας για 
τις μονάδες υγείας που υπάγονται στην 
αρμοδιότητά του (νοσηλευτικά ιδρύματα, 
αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και 
αποκεντρωμένες μονάδες) ή του Προέδρου 
του Ε.Κ.Α.Β., που υποβάλλεται στο 
Υπουργείο Υγείας. 
 Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται μετά 
από έγκριση του Υπουργού και εισήγηση του 
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Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας. 
 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και 
την τήρηση των καταλόγων, καθώς και στον 
τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των 
επικουρικών ιατρών.» 
«γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των 
επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα, εκτός των Νομών 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι 
έως δύο (2) έτη.». 
«Στο Νομό Αττικής, εξαιρούμενης της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, και στο Νομό 
Θεσσαλονίκης, η διάρκεια της σύμβασης 
είναι ένα (1) έτος, εκτός εάν το κόστος 
μισθοδοσίας των επικουρικών ιατρών 
εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα, οπότε η σύμβαση δύναται να 
έχει διάρκεια μέχρι δύο (2) έτη.». 
" Η θητεία των επικουρικών ιατρών του 
δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ` της 
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α` 
134), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 
του με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 
4445/2016 (Α` 236), που υπηρετούν σε 
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, έχουν 
ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα και των οποίων η θητεία λήγει 
από 21.3.2018 έως 31.12.2018, παρατείνεται 
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019. Κατά την 
παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών 
του προηγούμενου εδαφίου θα καλύπτεται 
από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά 
από 21.3.2018". 
 «Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των 
επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε 
Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά 
Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά 
Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και 
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Μονάδες Υγείας - ΠΕΔΥ, δύναται να είναι 
έως δύο (2) έτη.». 
  Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και 
απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια της 
σύμβασης δύναται να είναι έως και τρία (3) 
έτη. 
 "Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να 
παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον 
ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής 
τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή 
της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο 
κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά 
επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του 
αυτών". 
  Εάν τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε 
άγονη, νησιωτική, προβληματική και 
απομακρυσμένη περιοχή ο ένας από τους 
συζύγους, ο/η σύζυγός του δικαιούται, κατά 
παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί 
κατά προτεραιότητα σε θέση επικουρικού 
ιατρού της ειδικότητάς του. 
«Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. 
δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), 
που κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση 
και είναι σύζυγος επικουρικού/ής ιατρού 
που τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί σε 
άγονη, νησιωτική, προβληματική ή 
απομακρυσμένη περιοχή, επιτρέπεται να 
αποσπάται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών 
διατάξεων σε υπηρεσία του στενού ή του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των Ο.Τ.Α., 
στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός 
του/της.». 
  Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών 
Ε.Σ.Υ., η προϋπηρεσία του επικουρικού 
ιατρού σε άγονες, νησιωτικές, 
προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές 
θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την 
προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία. 
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας 
καθορίζονται οι άγονες, νησιωτικές, 
προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
  δ. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις 
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αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή 
Β` του Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη για την αμοιβή τους 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
νοσοκομείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες 
νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της 
Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν 
ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας   «ή τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β., 
εάν καλύπτουν ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β..» 
 Η σύμβαση συνάπτεται αντιστοίχως με το 
οικείο νοσοκομείο ή την Υγειονομική 
Περιφέρεια ή τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ. 
 «ε. Η θητεία των επικουρικών ιατρών που 
τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του ν. 4272/2014 δύναται να 
είναι έως τρία (3) έτη. Το ίδιο ισχύει και για 
τους ιατρούς που τοποθετούνται στο ΕΚΑΒ 
και τα παραρτήματά του, το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων, τις Μονάδες Τεχνητού 
Νεφρού, τα ΤΕΠ, τα Ογκολογικά Τμήματα και 
τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η 
διάταξη αυτή ισχύει από τις 19 Ιουνίου 
2015.» 
  στ. Κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, 
σε θέσεις επικουρικών ιατρών που από το 
νοσοκομείο αιτείται ορισμένη εξειδίκευση ή 
εμπειρία, προηγούνται ιατροί, οι οποίοι 
διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης στις 
ανωτέρω μονάδες και ελλείψει αυτών όσοι 
διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
αυτές. Για την απόδειξη της εμπειρίας 
απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης 
προϋπηρεσίας ως ειδικευμένος ιατρός στις 
αντίστοιχες μονάδες. Η βεβαίωση 
προϋπηρεσίας χορηγείται από το 
νοσοκομείο όπου υπηρέτησε ο ιατρός. Σε 
περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
περισσοτέρων του ενός για συγκεκριμένη 
θέση, η μεταξύ τους προτεραιότητα 
καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της 
αίτησής τους. 
  ζ. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών 
εξαιρούνται από την αναστολή των 
διορισμών και προσλήψεων και τη 
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διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12. 2006 
(Α` 280), όπως κάθε φορά ισχύει. 
  η. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο 
απασχόλησής τους για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο 
ιατρός ως επικουρικός, προσμετράται ως 
προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατάληψη 
θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και σε κάθε 
περαιτέρω εξέλιξή του στο Ε.Σ.Υ.. 
  Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους 
επικουρικούς οδοντιάτρους. 
  θ. Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν 
συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) 
έτος της ηλικίας τους, που πάσχουν από 
ομόζυγο Β` μεσογειακή αναιμία, 
δρεπανοκυτταρική και 
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, 
αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη 
νεοπλασματική νόσο, επιτρέπεται να 
τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως 
επικουρικοί ιατροί. Η μεταξύ τους 
προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο 
κατάθεσης της αίτησής τους. 
  ι. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής 
δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού για 
οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα κατά 
τη διάρκεια της θητείας του, ο άμεσος 
πειθαρχικός προϊστάμενός του, δηλαδή ο 
Διοικητής του νοσοκομείου ή ο Διοικητής της 
Υγειονομικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του 
ΕΚΑΒ, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή 
του, μετά από γνώμη του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να αναστέλλει τη 
σύμβαση του ιατρού μέχρι την ολοκλήρωση 
της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση 
οριστικής απόφασης. Με την έκδοση 
αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε 
βάρος του ιατρού πειθαρχικής ποινής 
ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η 
αναστολή παύει και η σύμβαση του ιατρού 
συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του 
υπολειπόμενου χρόνου διάρκειάς της. 
  ια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία 
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λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και 
την τήρηση του καταλόγου, καθώς και στον 
τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των 
επικουρικών ιατρών. 
  ιβ. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει 
σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη 
καταργείται.» 
 «ιγ. Γ ια την κάλυψη έκτακτων και άμεσων 
αναγκών των Πανεπιστημιακών 
Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο είναι 
δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά επικουρικών 
ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους 
ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών 
ιατρών που τηρεί η πρώτη Διοικητική 
Υγειονομική Περιφέρεια (1η Δ.Υ.Πε.). Οι 
επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι ιατροί 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 
λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β` 
του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4472/2017 (Α` 74), όπως εκάστοτε ισχύουν 
και η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει 
τον προϋπολογισμό των οικείων 
Νοσοκομείων. Η διάρκεια της σύμβασής 
τους, η οποία συνάπτεται με το αντίστοιχο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μπορεί να 
είναι έως ένα (1) έτος, εκτός αν το κόστος 
μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε 
συγχρηματο- δοτούμενο πρόγραμμα, οπότε 
η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι 
έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται 
με απόφαση του Διοικητή της 1ης Δ.Υ.Πε., 
ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της 
Εφορίας του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου, που υποβάλλεται, μέσω της 
1ης Δ.Υ.Πε., στα Υπουργεία Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. Η 
απόφαση τοποθέτησης εγκρίνεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση 
ε` της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 
4270/2014 (Α` 143). Οι συμβάσεις των 
επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στα 
παραπάνω Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 
εξαιρούνται από την αναστολή των 
διορισμών και προσλήψεων και τη 
διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 
33/27.12.2006 (Α` 280). Κατά τα λοιπά, 
ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης 
αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους 
επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ..». 
«ιδ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων 
αναγκών στελέχωσης των δομών της 
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ήτοι στην Πολυκλινική του 
Ολυμπιακού Χωριού, στο Κέντρο Υγείας -
Αποκατάστασης - 
Αποθεραπείας Κερατέας - Κ. Πρίφτης, στο 
Γενικό Νοσοκομείο της Θήρας, καθώς και 
στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 
Αλλοδαπών είναι δυνατή η τοποθέτηση 
επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς 
καταλόγους επικουρικών ιατρών που 
τηρούνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες 
(Υ.Πε.), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας 
της οποίας λειτουργεί καθεμία από αυτές. Οι 
επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις 
αποδοχές του Επιμελητή Β` του Ε.Σ.Υ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 
(Α`74), όπως εκάστοτε ισχύουν, και η 
δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η διάρκεια 
της σύμβασής τους μπορεί να είναι έως ένα 
(1) έτος, εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας 
τους εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης 
μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Η 
τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του 
Διοικητή της Υ.Πε., εντός της γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεμία 
από τις εν λόγω δομές. Η τοποθέτηση 
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 
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Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
αιτιολογημένο αίτημα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., συνοδευόμενο 
με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και 
εισήγησης του Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε` της 
παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 
4270/2014 (Α` 143). Κατά τα λοιπά, ισχύουν 
και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής 
οι διατάξεις που ισχύουν για τους 
επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ..» 
 "3. Α. Η κατά το άρθρο 1 του ν. 67/1968 
(ΦΕΚ 303 Α`) υποχρεωτική υπηρεσία 
υπαίθρου ορίζεται δωδεκάμηνη για τους 
υπόχρεους ιατρούς. Οι ιατροί αυτοί 
υπηρετούν υποχρεωτικώς το πρώτο τρίμηνο 
από αυτό το χρονικό διάστημα, στον 
παθολογικό και χειρουργικό τομέα του 
νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το 
Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου 
έχουν τοποθετηθεί και αμείβονται κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα ως υπεράριθμοι 
ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, σε 
προσωρινά συνιστώμενες, με την απόφαση 
του διορισμού τους, θέσεις. Το 
υπολειπόμενο εννεάμηνο ο υπόχρεος 
υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο 
Υγείας, όπου έχει τοποθετηθεί. Κατά την 
περίοδο της υποχρεωτικής υπηρεσίας 
υπαίθρου ο ιατρός δικαιούται κανονικής 
άδειας δεκαπέντε (15) ημερών  «με 
αποδοχές.» 
«Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται 
κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος 
υπηρεσίας υπαίθρου ( είτε με παράταση της 
θητείας του ιατρού είτε με νέα θητεία) και 
μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου 
των είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.» 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του 
Νοσοκομείου στο οποίο υπάγονται, η 
τρίμηνη τοποθέτηση των υπόχρεων ιατρών 
στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του 
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νοσοκομείου δύναται να λάβει χώρα και 
μετά το πρώτο τρίμηνο της υποχρεωτικής 
δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου και έως 
τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη αυτής. 
 Β. Ο χρόνος υπηρεσίας του ιατρού στο 
τμήμα του παθολογικού και χειρουργικού 
τομέα συνυπολογίζεται για την απόκτηση της 
ειδικότητας που αυτός επιθυμεί να 
αποκτήσει, εφόσον το τμήμα αυτό είναι 
αναγνωρισμένο προς τούτο, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Ομοίως συνυπολογίζεται για τη λήψη της 
ειδικότητας το χρονικό διάστημα, κατά το 
οποίο ο ιατρός, ενώ εκπληρώνει την 
υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, 
αποσπάται σε τμήμα νοσοκομείου, εφόσον 
το τμήμα είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
"Ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου που 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του 
αποσπάσθηκε ή αποσπάται σε τμήμα 
νοσοκομείου που αναγνωρίζεται ως 
κατάλληλο για την απόκτηση της ειδικότητας 
αυτής, θεωρείται ότι έχει ισόχρονα ασκηθεί 
στην ειδικότητα." 
Γ «Σε όσους εκπληρώνουν την υποχρέωση 
υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις 
(3) μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή 
χειρουργικής κατ` επιλογή των ιδίων, εκτός 
αυτών που ειδικεύονται στη Γενική Ιατρική.» 
Δ. Η ως άνω δωδεκάμηνη υποχρεωτική 
υπηρεσία υπαίθρου δύναται να μειώνεται ή 
να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, κατά κατηγορίες υπόχρεων ή 
υγειονομικών υπηρεσιών. 
 [4. Η διάταξη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 10 του ν.1609/1986 (ΦΕΚ 86 Α`), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 
του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 
Α`), αντικαθίσταται ως εξής: 
 "1. Ιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία 
της χώρας μπορούν κατόπιν σχετικής 
αίτησης τους, που εγκρίνεται από τον 
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Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου 
νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και 
μετά τη λήξη της σύμβασης τους με το 
νοσοκομείο με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο 
ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση 
του ειδικευόμενου. Η παράταση εγκρίνεται 
για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με 
δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και 
λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της 
σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από 
τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα 
με τη σειρά προτεραιότητας. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
διάταξης της παρούσας παραγράφου]. 
  «α. Ιατροί, που ειδικεύονται στα 
νοσοκομεία της χώρας, δύνανται, μετά από 
σχετική αίτησή τους που εγκρίνεται από τον 
Διοικητή ή τον Πρόεδρο του οικείου 
Νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και 
μετά τη λήξη της σύμβασής τους, με τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες 
αποδοχές, μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα 
καλύψει την κενή οργανική θέση στην 
ειδικότητα. 
 β. Ιατροί, που αποκτούν τίτλο ειδικότητας 
κατά τη διάρκεια της παράτασης της 
σύμβασής τους, σύμφωνα με την 
παράγραφο α` του παρόντος, δύνανται να 
παραμένουν, με τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές, στην 
οργανική θέση που κατείχαν ως 
ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από 
τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό. Η 
παραμονή του ιατρού στη θέση αυτή δεν 
μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνεχή 
εξάμηνα από τη λήψη του τίτλου της 
ειδικότητάς του. 
 γ. Ιατροί, που κατέχουν προσωποπαγή θέση 
και ολοκλήρωσαν το χρόνο ειδίκευσής τους, 
έχουν τη δυνατότητα παράτασης της 
σύμβασής τους, με τους όρους και τις 
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προϋποθέσεις της παραγράφου β` του 
παρόντος, σε κενή οργανική θέση 
ειδικευόμενου ιατρού του Νοσοκομείου που 
υπηρετούν, εφόσον αυτή δεν καλύπτεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους α` και β` του 
παρόντος. 
 δ. Οι ιατροί των παραγράφων β` και γ` του 
παρόντος, εφόσον στο Νοσοκομείο 
ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική 
θέση ειδικευόμενου ιατρού, δύνανται, μετά 
από αίτησή τους στην οικεία Δ.Υ.Πε. που 
υπάγεται το Νοσοκομείο ειδίκευσής τους και 
έγκριση του αιτήματός τους από τον 
Διοικητή της Υ.Πε., να παρατείνουν τη 
σύμβασή τους με τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές και 
μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4), 
συνεχών εξαμήνων κατ’ ανώτατο όριο σε 
οποιοδήποτε άλλο Νοσοκομείο 
αρμοδιότητας της ίδιας Δ.Υ.Πε., στο οποίο 
υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση 
ειδικευόμενου. 
 ε. Ιατροί, που ειδικεύονται σε άλλο 
Νοσοκομείο από αυτό της οργανικής τους 
θέσης λόγω προσωρινής αναστολής της 
λειτουργίας της κλινικής ή του εργαστηρίου 
αυτού, δύνανται να παρατείνουν τη 
σύμβασή τους στο Νοσοκομείο που 
υπηρετούν ή σε άλλο Νοσοκομείο της ίδιας 
Δ.Υ.Πε. με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
των παραγράφων α`, β` και δ` του παρόντος. 
 στ. Οι ιατροί των περιπτώσεων των 
παραγράφων α`, β`, γ`, δ` και ε` του 
παρόντος, εφόσον πρόκειται για: α) ιατρούς 
ειδικευόμενους στην Παθολογία ή τη 
Χειρουργική ή που αποκτούν τον τίτλο των 
ειδικοτήτων αυτών κατά τη διάρκεια της 
παράτασης της σύμβασής τους ή β) ιατρούς 
που έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχα 
μερική άσκηση στην ειδικότητα της 
Παθολογίας ή της Χειρουργικής, ως 
απαιτούμενη εκπαίδευση για την απόκτηση 
τίτλου ειδικότητας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο π.δ. 415/1994 (Α` 236), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατόν, 
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μετά την έγκριση της αίτησης παράτασης της 
σύμβασής τους, να τοποθετηθούν, με 
απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του 
Νοσοκομείου, σε κενή οργανική θέση 
ειδικευόμενου στον Παθολογικό ή 
Χειρουργικό τομέα, με τους ίδιους 
παραπάνω όρους και προϋποθέσεις. 
 ζ. Οι διατάξεις των παραγράφων α`, β`, γ` 
και ε` του παρόντος έχουν αναδρομική ισχύ 
από 14.1.2015 για τους ήδη υπηρετούντες 
ιατρούς, με παράταση της σύμβασής τους. 
 η. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των 
διατάξεων. 
 θ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α` 134) 
παραμένει σε ισχύ.» 
«5.Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), συνιστώνται, 
μετονομάζονται, ενοποιούνται, 
διαχωρίζονται, καταργούνται ή 
χαρακτηρίζονται ως άγονες και 
αποχαρακτηρίζονται ιατρικές και 
οδοντιατρικές ειδικότητες. Επίσης, με την 
ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζεται ο 
χρόνος και το περιεχόμενο άσκησης, οι 
εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των 
εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης 
τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής 
ειδικότητας, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και 
οδοντιατρικής ειδικότητας, η αναγνώριση 
του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή και 
κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, 
[οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες 
τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων 
για ειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις 
ειδικότητες θέμα]. 
 5. Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., συνιστώνται, 
μετονομάζονται, διαχωρίζονται, 
ενοποιούνται ή καταργούνται ιατρικές και 
οδοντιατρικές εξειδικεύσεις. Επίσης, με την 
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ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζεται ο 
χρόνος, το περιεχόμενο άσκησης, η 
αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην 
αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η 
διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις 
απόκτησης του τίτλου ιατρικής και 
οδοντιατρικής εξειδίκευσης από 
ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους, ο 
τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής 
εξειδίκευσης, η αναγνώριση του τίτλου 
ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης της 
αλλοδαπής, [οι προϋποθέσεις και 
λεπτομέρειες τοποθέτησης των ατρών και 
οδοντιάτρων για εξειδίκευση και κάθε άλλο 
σχετικό με τις εξειδικεύσεις θέμα.»] 
«6. Η ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή στις 
Διευθύνσεις των Παραρτημάτων του Εθνικού 
Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) μέχρι 
την πλήρωση της σχετικής θέσης σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις γίνεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β..» 
 7.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 
του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 "Οι πτυχιούχοι υποψήφιοι που εγγράφονται 
στους καταλόγους αυτούς δεν μπορούν να 
παραμείνουν στους καταλόγους 
περισσότερο από πέντε έτη." 
 

Άρθρο 51 
Άδειες των ιατρών που 
συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δράσεις 
Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 
74του ν. 2071/1992, ως 
ακολούθως:  
"Στους ιατρούς του κλάδου ΕΣΥ, 
που συμμετέχουν σε εθελοντική 
δράση παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής, 
η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του 
4486/2017, χορηγείται επιπλέον 
σχετική ειδική άδεια για τον σκοπό 

Αρθρο 74 
                           Αδειες 
1  «Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. χορηγείται κάθε 
χρόνο άδεια 25 εργάσιμων ημερών.» Από το 
χρόνο αυτόν αφαιρείται ο χρόνος 
αδικαιολόγητης απουσίας από την εργασία. 
Εφόσον το ζητήσουν οι ιατροί με αίτησή 
τους,  τα  2/3 τουλάχιστον  της κανονικής 
αδείας πρέπει να χορηγούνται για τη χρονική 
περίοδο από 1η Ιουνίου έως το τέλος  
Σεπτεμβρίου,  εκτός  αν  έκτακτες ανάγκες 
επιβάλλουν την παρουσία τους στη θέση 
τους. Η άδεια χορηγείται από  το  διοικητικό  
συμβούλιο  του  νοσοκομείου  μετά  από  
γνώμη του διευθυντή του τομέα στον οποίο 
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αυτό μέχρι δέκα εργάσιμων 
ημερών ανά έτος, η οποία δεν 
προσμετράται στο σύνολο των 
ημερών της κανονικής τους ή άλλης 
άδειας. Η άδεια χορηγείται 
υποχρεωτικά από τα αρμόδια 
όργανα και αφορά το έτος στο 
οποίο παρασχέθηκαν οι 
εθελοντικές ιατρικές υπηρεσίες. 
 

ανήκουν οι ιατροί. (Ιατροί με ειδικότητα 
ακτινολόγων  ή  ιατροί,  που  εργάζονται  σε  
περιβάλλον   ιοντίζουσας ακτινοβολίας  
διατηρούν  το  δικαίωμα πρόσθετης άδειας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Στους 
ιατρούς του  Ε.Σ.Υ.   μπορεί  να  χορηγείται 
εκπαιδευτική  άδεια για συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό σκοπό, μέχρι ένα (1) χρόνο με 
διπλάσιες αποδοχές και μέχρι δύο (2) χρόνια 
χωρίς αποδοχές σε κάθε βαθμό για 
μετεκπαίδευση  ή  παρακολούθηση  ειδικών  
επιστημονικών προγραμμάτων  και  
μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων στο 
εξωτερικό. Για τη μετεκπαίδευση ή την 
παρακολούθηση ειδικών  επιστημονικών  
προγραμμάτων στην  Ελλάδα,  οι  ιατροί  του  
κλάδου  Ε.Σ.Υ. λαμβάνουν τις κανονικές 
 αποδοχές τους. Η  μετεκπαιδευτική  άδεια  
χορηγείται  με  απόφαση  του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, μετά από εισήγηση του  
ΚΕ.Σ.Υ.,  και  γνώμη  του  οικείου ΠΕ.Σ.Υ., 
εφόσον έχει συσταθεί, άλλως μετά γνώμη 
του ΚΕ.Σ.Υ. Για τη χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας  στο εξωτερικό  απαιτείται  η  
πιστοποίηση και βεβαίωση του ιδρύματος ή 
του διευθυντή του τμήματος της αλλοδαπής 
ότι αποδέχονται τον υποψήφιο προς 
μετεκπαίδευση  ιατρό.  Είναι  δυνατόν  η  
μετεκπαιδευτική   άδεια   να χορηγείται  και  
σε  μικρότερα  του ενός έτους χρονικά 
διαστήματα, όχι όμως λιγότερα των δύο (2) 
μηνών. Για τη χορήγηση εκπαιδευτικής  
άδειας στο  εξωτερικό,  είναι  απαραίτητη  η  
αποδεδειγμένη  γνώση  της ξένης γλώσσας, 
που απαιτείται κάθε φορά. 
   2. Οι ιατροί,  που  παίρνουν  εκπαιδευτική  
άδεια  με  αποδοχές  και αποχωρούν   προ   
της   λήξεως  της  θητείας  τους,  
υποχρεώνονται  να επιστρέψουν στο 
διπλάσιο το σύνολο των αποδοχών  που  
έλαβαν  κατά  το  χρόνο  της  άδειας.  Η  
είσπραξη  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου για την είσπραξη των δημοσίων 
εσόδων. 
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   3. Στους ιατρούς των νομαρχιακών 
νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των 
υγειονομικών  σταθμών  24ωρης  εφημερίας  
χορηγείται,  ύστερα  από αίτησή  τους,  με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και  σύμφωνη  
γνώμη  της   επιστημονικής   επιτροπής   του 
νοσοκομείου,  εκπαιδευτική  άδεια  με  
αποδοχές μέχρι ένα (1) μήνα για κάθε διετία, 
για παρακολούθηση  μετεκπαιδευτικών  
προγραμμάτων  ή  για απασχόληση  σε 
ερευνητική εργασία σε περιφερειακά 
νοσοκομεία, πέρα από την εκπαιδευτική 
άδεια της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 
   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της  Κυβέρνησης,  Υγείας, 
Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων,  
μετά  από  γνώμη  του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις και η  διαδικασία  για  τη  
χορήγηση  των εκπαιδευτικών αδειών και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
   5.  Στους  ιατρούς  χορηγούνται 
αναρρωτικές άδειες και επιπλέον στις 
γυναίκες άδειες κυήσης και  λοχείας,  
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
υπαλληλικού κώδικα. 
   6.  Κάθε  ιατρός  του  Ε.Σ.Υ.,  καθώς  και  οι  
ειδικευόμενοι ιατροί δικαιούνται 15 ημέρες 
το χρόνο άδεια μετ` αποδοχών  για  
παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων. 
Η παρακολούθηση πρέπει να πιστοποιείται 
αμέσως μετά τη λήξη του συνεδρίου, άλλως 
σε αντίθετη περίπτωση παρακρατούνται οι 
αποδοχές και δεν προσμετράται ο χρόνος 
στην ειδικότητα. 
   7.   Με   απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας,  
Πρόνοιας  και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
επιτρέπεται να χορηγείται,  μετά  από  
γνώμη  του  ΚΕ.Σ.Υ., άδεια   άνευ   αποδοχών  
μέχρις  ενός  έτους  σε  ιατρούς  του  Ε.Σ.Υ. 
προκειμένου να προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  
τους  σε  μη  κερδοσκοπικού χαρακτήρα  
ανθρωπιστικές  οργανώσεις.  Με ίδια 
απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η εν γένει διαδικασία για 
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τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. 
 

 
  Άρθρο 52 

 Αναγνώριση Κέντρων 
Εμπειρογνωμοσύνης και 
πολύπλοκων νοσημάτων  

1.Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 
4633/2019 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
1.Ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων δύναται να  
αναγνωρίζεται κάθε μονάδα 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 
κλινική ή εργαστήριο που ανήκει σε 
νοσοκομείο του ΕΣΥ, 
πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό 
νοσοκομείο, νοσηλευτικό ίδρυμα, 
που λειτουργεί με τη μορφή 
ν.π.ι.δ., κοινωφελούς ή μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
επιχορηγείται και εποπτεύεται  από 
το Υπουργείο Υγείας ή άλλο 
Υπουργείο. Η αναγνώριση του 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης 
διενεργείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας ή με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
Υπουργού. Το αίτημα και ο σχετικός 
φάκελος υποβάλλονται από τη 
διοίκηση του νοσοκομείου στην 
κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Υ.Πε, η 
οποία μετά την έγκρισή της τα 
διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας. Οι 
διοικήσεις των νομικών προσώπων, 
που δεν υπάγονται στην 
αρμοδιότητα των Δ.Υ.Πε 
υποβάλλουν το αίτημα και τον 
φάκελο απευθείας στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. 
Οι διοικήσεις των νομικών 
προσώπων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων διαβιβάζουν το 
αίτημα και τον φάκελο στην 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας, μετά από έγκριση της 
Συγκλήτου, στην οποία 
υποβάλλονται με εισήγηση του 

1. Άρθρο 39 
 Αναγνώριση των Κέντρων 
 Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
 πολύπλοκων νοσημάτων 
 1. Κάθε δημόσια μονάδα παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης, κλινική ή και 
εργαστήριο νοσοκομείου ως νομικό 
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
δύναται να αναγνωρίζεται ως Κέντρο 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων. Η αναγνώριση του 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης διενεργείται 
με έκδοση υπουργικής απόφασης 
αναγνώρισης του Υπουργού Υγείας ως προς 
τις μονάδες παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης που εμπίπτουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα εποπτείας των 
Δ.Υ.Π.Ε.. Ως προς τις πανεπιστημιακές 
κλινικές ή εργαστήρια πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων, η αναγνώρισή τους ως 
Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων διενεργείται με 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Υπουργού Υγείας. Ως προς τις κλινικές ή και 
τα εργαστήρια των στρατιωτικών 
νοσοκομείων των τριών κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, η αναγνώρισή τους ως 
Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων διενεργείται με 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης και του Υπουργού Υγείας. 
 Το αίτημα και ο σχετικός φάκελος 
υποβάλλονται από τη διοίκηση του 
νοσοκομείου στον αρμόδιο εποπτεύοντα 
φορέα του νοσοκομείου, της κλινικής ή του 
εργαστηρίου και, εφόσον εγκριθούν από 
αυτόν, διαβιβάζονται στο Τμήμα 
Παρακολούθησης και Υποστήριξης 
Επιχειρησιακών Σχεδίων του Υπουργείου 
Υγείας. 
 Το αίτημα και ο σχετικός φάκελος των 
πανεπιστημιακών κλινικών ή εργαστηρίων 
πανεπιστημιακών νοσοκομείων 
υποβάλλονται στη Σύγκλητο κατόπιν 
εισήγησης του αρμόδιου τμήματος του Α.Ε.Ι. 
και, εφόσον εγκριθούν, διαβιβάζονται στο 
Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστήριξης 
Επιχειρησιακών Σχεδίων του Υπουργείου 
Υγείας. 
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αρμόδιου τμήματος του Α.Ε.Ι.. 
Η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας προωθεί τα 
αιτήματα στην Εθνική Επιτροπή για 
τα Σπάνια Νοσήματα-Παθήσεις 
(Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π.) του Κε.Σ.Υ., η οποία 
τα εξετάζει κατ’ ουσίαν και τα 
αξιολογεί με βάση τα κριτήρια και 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 12 του ν. 4461/2017 (A’ 
38).» 
2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του 
ν. 4461/2017 (A’ 38) αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«4.  Ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων νοείται η μονάδα 
παροχής υπηρεσιών υγείας, που 
κατέχει πολύ υψηλή τεχνογνωσία 
και εμπειρογνωμοσύνη στο πεδίο 
δράση της για την παροχή 
ολοκληρωμένης και υψηλής 
ποιότητας διάγνωσης και 
φροντίδας υγείας σε ασθενείς που 
πάσχουν από νοσήματα, που 
απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση 
τεχνικών και τεχνολογικών πόρων, 
γνώσης και εμπειρίας λόγω του 
χαμηλού επιπολασμού της νόσου, 
της πολυπλοκότητας της διάγνωσης 
ή της θεραπείας ή και του υψηλού 
κόστους, είναι ικανή να προσφέρει 
επίσης ειδική μετεκπαίδευση, 
καθώς και να διεξάγει 
επιστημονική έρευνα στα 
αντίστοιχα επιστημονικά πεδία και 
μπορεί να απαρτίζεται από μία ή 
περισσότερες κλινικές ή μονάδες, 
κατά προτίμηση του ίδιου φορέα 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 
Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης 
διαθέτει τα απαραίτητα 
εξειδικευμένα διαγνωστικά 
εργαστήρια ή συνεργάζεται με 
αυτά και στο πεδίο δράσης του 
μπορεί να περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες σπάνιες ή 
πολύπλοκες νόσους ή παθήσεις 
χαμηλού επιπολασμού. 
5. Ως Εξειδικευμένα Διαγνωστικά 
Εργαστήρια σπάνιων ή 
πολύπλοκων νοσημάτων νοούνται 

 Το Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστήριξης 
Επιχειρησιακών Σχεδίων της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης και Παρακολούθησης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Υγείας προωθεί το αίτημα στην Εθνική 
Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - 
Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. - Π.) του Κε.Σ.Υ., η οποία 
και το εξετάζει κατ` ουσίαν. 
 Η Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα 
- Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. - Π.) αξιολογεί το 
αίτημα με βάση τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
12 του ν. 4461/2017 (Α` 38). Το Τμήμα 
Παρακολούθησης και Υποστήριξης 
Επιχειρησιακών Σχεδίων του Υπουργείου 
Υγείας μεριμνά για την έκδοση της 
απόφασης του Υπουργού Υγείας ή συντονίζει 
τη διαδικασία έκδοσης της κοινής 
υπουργικής απόφασης σε περίπτωση 
συναρμοδιότητας κατά τα ανωτέρω, τηρεί 
ενημερωμένο μητρώο των αναγνωρισμένων 
Κέντρων και δημοσιεύει τον σχετικό 
κατάλογο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας. 
 2. Τα αναγνωρισμένα Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης υποχρεούνται σε 
επαναξιολόγησή τους από την Εθνική 
Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - 
Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. - Π.) ανά πενταετία από 
την αρχική αναγνώρισή τους. Αν κάποιο 
Κέντρο δεν πληροί έστω και ένα από τα 
κριτήρια βάσει των οποίων αναγνωρίστηκε, 
η Επιτροπή του αποστέλλει προτάσεις 
διορθωτικών ενεργειών συμμόρφωσης. Αν 
το Κέντρο δεν συμμορφωθεί εντός εξαμήνου 
από την αποστολή των προτάσεων, παύει να 
ισχύει η αναγνώρισή του με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας ή κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση 
συναρμόδιου Υπουργού (Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ή Εθνικής Αμύνης). 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας για 
τους φορείς αρμοδιότητάς του, και με κοινές 
αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και των 
κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, 
καθορίζονται τα στοιχεία του 
υποβαλλόμενου φακέλου, η διαδικασία και 
το σύστημα αξιολόγησης των υποψήφιων 
Κέντρων αρμοδιότητάς τους για την 
αναγνώρισή τους, καθώς και για την 
επαναξιολόγησή τους. Το Τμήμα 
Παρακολούθησης και Υποστήριξης 
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τα διαγνωστικά εργαστήρια του 
δημόσιου τομέα ή νοσηλευτικού 
ιδρύματος που λειτουργεί με τη 
μορφή ν.π.ι.δ. παροχής υπηρεσιών 
υγείας και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Υγείας ή άλλο 
Υπουργείο, τα οποία διαθέτουν 
αποδεδειγμένη υψηλή εξειδίκευση 
και εμπειρογνωμοσύνη στην 
εργαστηριακή διάγνωση μιας ή 
περισσοτέρων σπάνιων νόσων ή 
πολύπλοκων νόσων ή παθήσεων 
χαμηλού επιπολασμού στο πεδίο 
δράσης τους, όπως μοριακής 
γενετικής, βιοχημικής γενετικής, 
κυτταρογενετικής κ.α.» 
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Α του 
άρθρου 12 του ν. 4461/2017 (A’ 38) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Α. Οι μονάδες υγειονομικής 
περίθαλψης, που ζητούν την 
αναγνώρισή τους ως Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και 
προϋποθέσεις:»  
  
 

Επιχειρησιακών Σχεδίων της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης και Παρακολούθησης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Υγείας μεριμνά για την έκδοση της 
υπουργικής απόφασης αναγνώρισης του 
Υπουργού Υγείας ή συντονίζει τη διαδικασία 
έκδοσης κοινής απόφασης αναγνώρισης των 
συναρμόδιων Υπουργών ως προς τις 
εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του νόμου 
αιτήσεις αναγνώρισης Κέντρων 
Εμπειρογνωμοσύνης, που έχουν ήδη τύχει 
της έγκρισης της Εθνικής Επιτροπής για τα 
Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. - Π.) 
με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν. 
4461/2017 (Α` 38). 
2. Άρθρο 12 
 Κριτήρια και προϋποθέσεις για την 
αναγνώριση των 
 Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
 πολύπλοκων νοσημάτων 
 Α. Οι δημόσιες μονάδες που ζητούν την 
αναγνώρισή τους ως Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις: 
 1. Γενικά κριτήρια: 
 α) Όσον αφορά στην ενδυνάμωση των 
ασθενών και την ασθενοκεντρική περίθαλψη 
και εν γένει φροντίδα υγείας: 
 αα) να έχουν καταρτίσει στρατηγικές που να 
διασφαλίζουν ότι η περίθαλψη έχει ως 
επίκεντρο τον ασθενή, 
 ββ) να παρέχουν σαφή και διαφανή 
ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες 
καταγγελίας, υποβολής παραπόνων και τα 
διαθέσιμα μέσα προσφυγής και 
αποκατάστασης για τους ημεδαπούς και για 
τους αλλοδαπούς ασθενείς, 
 γγ) να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση 
της εμπειρίας των ασθενών και την 
αξιολόγηση της εμπειρίας αυτής με σκοπό τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
 δδ) να εφαρμόζουν κανόνες για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και 
να διασφαλίζουν την πρόσβαση στα ιατρικά 
αρχεία και τις κλινικές πληροφορίες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 
(Α` 50), εε) να μεριμνούν ώστε η συναίνεση 
του ασθενούς σχετικά με τη χρήση και 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και των δεδομένων που αφορούν 
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την υγεία συμμορφώνεται με το ν. 
2472/1997, 
 στστ) να διασφαλίζουν τη διαφάνεια, 
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, 
σχετικά με τα κλινικά αποτελέσματα, τις 
δυνατότητες των διαφορετικών θεραπειών 
και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. 
 β) Όσον αφορά στην οργάνωση, διαχείριση 
και λειτουργική συνέχεια: 
 αα) να εφαρμόζουν διαφανείς και ρητούς 
κανόνες και πρακτικές οργάνωσης και 
διαχείρισης, 
 ββ) να διασφαλίζουν τη διαφάνεια του 
κόστους που απορρέει από την περίθαλψη 
του ασθενούς, 
 γγ) να διαθέτουν σχέδιο λειτουργικής 
συνέχειας για ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, 
 δδ) να εξασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ 
των συνεργαζόμενων μονάδων του Κέντρου 
και την εύκολη πρόσβαση σε άλλους πόρους 
ή ειδικές μονάδες ή υπηρεσίες αναγκαίες για 
τη διαχείριση των ασθενών, 
 εε) να έχουν πρόσβαση σε χώρους 
περίθαλψης και νοσηλείας υψηλών 
προδιαγραφών, 
 στστ) να διαθέτουν προτυποποιημένες 
διαδικασίες επικοινωνίας με τους φορείς 
που παρέχουν υγειονομική φροντίδα και 
περίθαλψη στους ασθενείς μετά τη 
χορήγηση εξιτηρίου, καθώς και για τις 
περιπτώσεις που απαιτείται διασυνοριακή 
επικοινωνία και συνεργασία. 
 γ) Όσον αφορά στην ικανότητα έρευνας και 
κατάρτισης: 
 αα) να έχουν την ικανότητα να παρέχουν 
εξειδικευμένη κατάρτιση, σε συνεργασία με 
ακαδημαϊκούς φορείς και πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, 
 ββ) να έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό και τους απαιτούμενους πόρους 
για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
 γγ) να διαθέτουν την ικανότητα διεξαγωγής 
έρευνας και αποδεδειγμένη ερευνητική 
εμπειρία ή συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα στον τομέα 
εμπειρογνωμοσύνης τους, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, 
 δδ) να διενεργούν διδακτικές και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
συνδέονται με τον τομέα 
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εμπειρογνωμοσύνης, με σκοπό τη βελτίωση 
των γνώσεων και της τεχνικής ικανότητας 
των φορέων υγειονομικής περίθαλψης που 
συμμετέχουν στην ίδια αλυσίδα περίθαλψης 
εντός και εκτός του κέντρου. 
 δ) Όσον αφορά στην ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης, συστήματα 
ενημέρωσης και εργαλεία ηλεκτρονικής 
υγείας: 
 αα) να μπορούν να ανταλλάσσουν 
εμπειρογνωμοσύνη με επαγγελματίες υγείας 
άλλων φορέων υγειονομικής περίθαλψης 
ή/και να τους παρέχουν συμβουλευτική 
υποστήριξη, 
 ββ) να διαθέτουν καθιερωμένες διαδικασίες 
και πλαίσιο που να διασφαλίζει τη 
διαχείριση, τη διαφύλαξη και την ανταλλαγή 
ιατρικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων μετρήσεων, των 
δεικτών διαδικασίας και των μητρώων 
ασθενών για το συγκεκριμένο τομέα 
εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του ν. 2472/1997, 
και την εν επιγνώσει συναίνεση, 
 γγ) να μπορούν να προωθούν τη χρήση της 
τηλεϊατρικής και άλλων εργαλείων 
ηλεκτρονικής υγείας εντός και εκτός των 
εγκαταστάσεών τους, εκπληρώνοντας τις 
ελάχιστες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, 
σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που 
απορρέουν από την εθνική και την ενωσιακή 
νομοθεσία, 
 δδ) να χρησιμοποιούν προτυποποιημένο 
σύστημα ενημέρωσης και κωδικοποίησης, 
σύμφωνα με συστήματα αναγνωρισμένα σε 
εθνικό ή διεθνές επίπεδο, όπως η Διεθνής 
Ταξινόμηση των Νόσων και 
συμπληρωματικές ταξινομήσεις, εφόσον 
είναι σκόπιμο. 
 ε) Όσον αφορά στην εμπειρογνωμοσύνη, τις 
καλές πρακτικές, την ποιότητα, την 
ασφάλεια των ασθενών και την αξιολόγηση: 
 αα) να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ή 
διαχείρισης της ποιότητας και αντίστοιχα 
σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης 
και της αξιολόγησης του συστήματος, 
 ββ) να διαθέτουν σχέδιο ασφάλειας των 
ασθενών, 
 γγ) να δεσμεύονται ότι χρησιμοποιούν τις 
βέλτιστες τεχνολογίες υγείας και 
πρωτόκολλα θεραπείας, που βασίζονται σε 
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τεκμηριωμένες γνώσεις και σε στοιχεία, 
 δδ) να εκπονούν ή να συμμετέχουν στην 
εκπόνηση και να χρησιμοποιούν κλινικές 
κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα 
στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης. 
 2. Ειδικά κριτήρια και προϋποθέσεις: 
 α) Όσον αφορά στην ικανότητα, την 
εμπειρία και τα αποτελέσματα της 
περίθαλψης: 
 αα) να τεκμηριώνουν την ικανότητα, την 
εμπειρία και τη δραστηριότητα, σύμφωνα με 
αναγνωρισμένα επαγγελματικά και τεχνικά 
πρότυπα ή συστάσεις, 
 ββ) να παρέχουν τεκμηριωμένη ορθή 
κλινική περίθαλψη και αποτελέσματα με 
βάση τα διαθέσιμα πρότυπα, τους δείκτες 
και την υπάρχουσα τεχνογνωσία και να 
αποδεικνύουν ότι τα παρεχόμενα 
θεραπευτικά σχήματα είναι αναγνωρισμένα 
από τη διεθνή ιατρική επιστήμη όσον αφορά 
στην ασφάλεια, στην αξία και στα κλινικά 
αποτελέσματα. 
 β) Όσον αφορά στους απαιτούμενους 
ανθρώπινους, διαρθρωτικούς πόρους, τον 
εξοπλισμό και την οργάνωση της 
περίθαλψης: 
 αα) να τεκμηριώνουν τα χαρακτηριστικά των 
απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων, 
 ββ) να τεκμηριώνουν τα χαρακτηριστικά, την 
οργάνωση και τη λειτουργία της ειδικής 
πολυεπιστημονικής ομάδας υγειονομικής 
περίθαλψης, 
 γγ) να τεκμηριώνουν την ύπαρξη του 
απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού εντός του 
κέντρου ή την εύκολη πρόσβαση σε αυτόν. 
 Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζονται τα αντίστοιχα μέτρα 
εκπλήρωσης των παραπάνω γενικών και 
ειδικών κριτηρίων. 
 
 

 

Άρθρο 54 
Οργανωτικά Θέματα ΕΟΠΥΥ 

1. Η παρ.3 του άρθρου 21 του ν. 
3918/2011 (Α’31) αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«3. Συστήνονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
τέσσερις (4) θέσεις ειδικών 
συμβούλων - συνεργατών και μία 
(1) θέση δημοσιογράφου για την 
κάλυψη των αναγκών του Διοικητή. 
Οι ανωτέρω, πλην του 

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 
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δημοσιογράφου, ο οποίος 
πρέπει να έχει τα προσόντα της 
παρ.3 του άρθρου 40 του 
ν.4622/2019 (Α’133), πρέπει να 
έχουν τουλάχιστον πτυχίο 
ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος ή τεχνολογικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος 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 που 
αντιστοιχούν σε μετακλητούς δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις 
(3). Οι αποσπάσεις των περ. β) και 
γ) της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 
4622/2019 διενεργούνται, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων, με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Υγείας, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ 
η πλήρωση των θέσεων της περ. α) 
της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 
4622/2019 και του δημοσιογράφου 
διενεργείται με απόφαση του 
Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας 
καθορίζονται οι πάσης φύσεως 
αποδοχές των ειδικών συμβούλων - 
συνεργατών της παρούσας. Η ισχύς 
των ανωτέρω εδαφίων άρχεται από 
την ημερομηνία δημοσίευσης του 
ν. 4764/2020  (A` 256). 
2. Η προθεσμία του έκτου εδαφίου 
της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 
12 του ν. 4238/2014 (Α’31) 
παρατείνεται, κατά την πρώτη 
εφαρμογή του νόμου, έως την 
31.5.2021. 
 

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. 
 «ιβ. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς 
και εξωδίκως. Η ισχύς της περ. ιβ` άρχεται 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 
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4737/2020 (Α` 204)». 
 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”. 
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 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τέσσερις (4) 
θέσεις ειδικών συμβούλων - συνεργατών και 
μία (1) θέση δημοσιογράφου για την κάλυψη 
των αναγκών του Διοικητή. Οι ανωτέρω 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή 
τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος 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 που αντιστοιχούν σε μετακλητούς δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3). Οι 
αποσπάσεις των περ. β) και γ) της παρ. 3 του 
άρθρου 46 του ν. 4622/2019 διενεργούνται, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
Υπουργείου Υγείας, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η 
πλήρωση των θέσεων της περ. α) της παρ. 3 
του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 
διενεργείται με απόφαση του Διοικητή του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές 
των ειδικών συμβούλων - συνεργατών της 
παρούσας". 
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Άρθρο 56 
Ρυθμίσεις Clawback – Τροποποίηση 

άρθρου 11 ν. 4052/2012 
 
1)Στην περ α της παρ 1 του άρθρου 
11 του ν 4052/2012 (Α 41) 
προστίθεται τέταρτο και πέμπτο 
εδάφιο και η περ α της παρ. 1 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 «1. α) Η μηνιαία φαρμακευτική 
δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) 
του κονδυλίου που είναι 
εγγεγραμμένο στον ετήσιο 
κοινωνικό προϋπολογισμό και 
αντιστοιχεί στη φαρμακευτική 
περίθαλψη. Από 1.9.2020 η δαπάνη 
των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται 
στο μηνιαίο όριο της 
φαρμακευτικής δαπάνης του 
πρώτου εδαφίου. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας 
καθορίζονται το ύψος της δαπάνης 
των εμβολίων, η διαδικασία, οι 
προϋποθέσεις και κάθε άλλη 
τεχνική λεπτομέρεια για την 
εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από 
τη φαρμακευτική δαπάνη των 
Φ.Κ.Α. Από 1.1.2021 και για όσο 
διαρκούν οι ειδικές συνθήκες λόγω 
COVID -19 και τα προβλήματα στην 
παραγωγή , η δαπάνη των 
ηπαρινών χαμηλού μοριακού 
βάρους δεν συνυπολογίζεται στο 
μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής 
δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας 
καθορίζονται το ύψος της δαπάνης 
των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 
βάρους, η διάρκεια εξαίρεσης τους 
από το συνυπολογισμό της 
δαπάνης τους στη φαρμακευτική 
δαπάνη του πρώτου εδαφίου,, η 
διαδικασία, οι προϋποθέσεις και 
κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για 
την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης 
από τη φαρμακευτική δαπάνη των 
Φ.Κ.Α  Από 1.7.2020 αποκλειστικά 
και μόνο στην εξωνοσοκομειακή 

‘Aρθρο 11 
 «1. α) Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο 
(1/12) του κονδυλίου που είναι 
εγγεγραμμένο στον ετήσιο κοινωνικό 
προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη 
φαρμακευτική περίθαλψη. Από 1.9.2020 η 
δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται 
στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής 
δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης 
των εμβολίων, η διαδικασία, οι 
προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική 
λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω 
δαπάνης από τη φαρμακευτική δαπάνη των 
Φ.Κ.Α. Από 1.7.2020 αποκλειστικά και μόνο 
στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη, η δαπάνη 
των γενοσήμων φαρμάκων, καθώς και των 
φαρμάκων για τα οποία έχει λήξει η 
περίοδος προστασίας των δεδομένων τους 
(off patent φάρμακα) οι επιμέρους 
κατηγορίες των οποίων εξειδικεύονται με 
την υπουργική απόφαση του εβδόμου 
εδαφίου, συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο 
της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά 
εξαιρείται από τον επιμερισμό του ποσού 
επιστροφής που προκύπτει από την 
υπέρβαση της μηνιαίας φαρμακευτικής 
δαπάνης ως προς την παράμετρο iv), όπως 
αυτή ορίζεται κατωτέρω. Το υπερβάλλον 
μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης είτε από τους 
Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικών προϊόντων είτε από 
ευρωπαϊκούς πόρους. 
 Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε 
εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους 
υπόχρεους Κ.Α.Κ., εντός μηνός από την 
πιστοποίησή του, σε λογαριασμό τραπέζης 
που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται 
κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και ιδίως ο ακριβής 
τρόπος υπολογισμού των ποσών που 
υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. με 
βάση: 
 i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής 
κάθε φαρμάκου που συμμετέχει στη 
φαρμακευτική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) της 
παρούσας, η οποία υπολογίζεται με βάση 
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δαπάνη, η δαπάνη των γενοσήμων 
φαρμάκων, καθώς και των 
φαρμάκων για τα οποία έχει λήξει η 
περίοδος προστασίας των 
δεδομένων τους (off patent 
φάρμακα) οι επιμέρους κατηγορίες 
των οποίων εξειδικεύονται με την 
υπουργική απόφαση του ένατου 
εδαφίου, συνυπολογίζεται στο 
μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής 
δαπάνης, αλλά εξαιρείται από τον 
επιμερισμό του ποσού επιστροφής 
που προκύπτει από την υπέρβαση 
της μηνιαίας φαρμακευτικής 
δαπάνης ως προς την παράμετρο 
iv), όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 
Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό 
αναζητείται εκ μέρους των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης είτε από 
τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας 
(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων 
είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. 
 Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε 
εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται 
από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ., εντός 
μηνός από την πιστοποίησή του, σε 
λογαριασμό τραπέζης που θα 
υποδείξει ο κάθε φορέας. Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου και ιδίως ο ακριβής τρόπος 
υπολογισμού των ποσών που 
υποχρεούται να καταβάλει κάθε 
Κ.Α.Κ. με βάση: 
 i) την ποσοστιαία αναλογία 
συμμετοχής κάθε φαρμάκου που 
συμμετέχει στη φαρμακευτική 
δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) της 
παρούσας, η οποία υπολογίζεται με 
βάση την ποσότητα που 
αποδεδειγμένα διατέθηκε σε 
ασφαλισμένους, όπως προκύπτει 
από το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου 
ηλεκτρονικού συστήματος 
σάρωσης των συνταγών, 
 ii) το μερίδιο αγοράς κάθε 
φαρμάκου της παρούσας στη 
θεραπευτική κατηγορία της θετικής 
λίστας, 
 iii) τη δυνατότητα τελικού 

την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε 
σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή 
μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος 
σάρωσης των συνταγών, 
ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου της 
παρούσας στη θεραπευτική κατηγορία της 
θετικής λίστας, 
 iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού 
τυχόν υπο-λειπόμενων ποσών με βάση τον 
συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας, 
 iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε 
φαρμάκου της παρούσας με το μερίδιο 
αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του προηγούμενου έτους, καθώς 
και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στον 
τρόπο και χρόνο καταβολής των 
οφειλόμενων ποσών, καθώς και στη 
διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε 
επόμενους λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη 
έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής 
της παρούσας, αυτά εισπράττονται με τη 
διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από 1.1.2013 
εισάγεται έκτακτο τέλος για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα που 
συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο 
συνταγογρα-φούμενων φαρμάκων, που 
αποζημιώνονται από τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το έκτακτο 
τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε 
κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικών προϊόντων, που 
συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, 
ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί 
των λιανικών πωλήσεων κάθε 
φαρμακευτικού προϊόντος που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και 
καταβάλλεται, σε λογαριασμό που θα 
υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις 15.12.2012. Το 
έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο 
κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικών προϊόντων, που 
συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, 
για το έτος 2013, δύναται να συμψηφίζεται 
με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που 
του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 
2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος 
υπερβαίνει το claw back του έτους 2012, 
δύναται μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το 
υπολειπόμενο ποσό να συμψηφιστεί με το 
claw back του έτους 2013 ή το rebate του ν. 
4052/2012 για τα φάρμακα που περιέχονται 
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συμψηφισμού τυχόν υπο-
λειπόμενων ποσών με βάση τον 
συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας, 
 iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε 
φαρμάκου της παρούσας με το 
μερίδιο αγοράς που κατείχε στο 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 
προηγούμενου έτους, καθώς και 
κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά 
στον τρόπο και χρόνο καταβολής 
των οφειλόμενων ποσών, καθώς 
και στη διαδικασία τυχόν 
συμψηφισμών σε επόμενους 
λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη 
έγκαιρης απόδοσης των ποσών 
επιστροφής της παρούσας, αυτά 
εισπράττονται με τη διαδικασία του 
Κ.Ε.Δ.Ε.. Από 1.1.2013 εισάγεται 
έκτακτο τέλος για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται 
στον θετικό κατάλογο συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων, που 
αποζημιώνονται από τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το 
έκτακτο τέλος που οφείλει να 
καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας 
κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικών προϊόντων, που 
συμπεριλαμβάνονται στον θετικό 
κατάλογο, ορίζεται σε δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) επί των λιανικών 
πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού 
προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το έτος 2011 και 
καταβάλλεται, σε λογαριασμό που 
θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις 
15.12.2012. Το έκτακτο τέλος που 
οφείλει να καταβάλει ο κάθε 
κάτοχος αδείας κυκλοφορίας 
(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων, 
που συμπεριλαμβάνονται στον 
θετικό κατάλογο, για το έτος 2013, 
δύναται να συμψηφίζεται με το 
καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό 
που του αντιστοιχεί από το claw 
back του έτους 2012. Σε περίπτωση 
που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το 
claw back του έτους 2012, δύναται 
μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το 
υπολειπόμενο ποσό να 
συμψηφιστεί με το claw back του 
έτους 2013 ή το rebate του ν. 

στον θετικό κατάλογο του έτους 2013. 
 Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, για τα 
οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος 
κατά τα ανωτέρω, μεταφέρονται αυτόματα 
από τον κατάλογο συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους 
Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν 
αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος). Η 
παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις των Κ.Α.Κ., που έχουν 
καταβάλει ή συμψηφίσει το claw back του 
2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4052/2012 και του ν. 4093/2012 (Α` 222) και 
τις κείμενες υπουργικές αποφάσεις, μέχρι 
10.12.2012. Η διάταξη αυτή δύναται να 
ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε 
περίπτωση όπου, μετά την πάροδο ενός 
μήνα, οι Κ.Α.Κ. δεν συμμορφώνονται με τις 
κείμενες διατάξεις και δεν καταβάλλουν 
κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το claw back 
που τους αναλογεί. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας δύναται να 
αναπροσαρμόζεται το ύψος του έκτακτου 
τέλους, ο τρόπος υπολογισμού του και να 
ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα 
εφαρμογής της άνω διάταξης, για να 
επιτευχθούν οι στόχοι της φαρμακευτικής 
δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 
4093/2012 και των κείμενων υπουργικών 
αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε 
περιπτώσεις που οι Κ.Α.Κ. δεν 
συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις 
αναφορικά με το claw back. 
 Επιπροσθέτως, με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, 
καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του 
ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών 
εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των 
φαρμακευτικών δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 
τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε 
ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον 
υπολογισμό της υπέρβασης ή τον 
επιμερισμό του ποσού επιστροφής δύναται 
να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή προκύπτει, αφότου 
αφαιρεθούν ο Φ.Π.Α., οι συμμετοχές των 
ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών 
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4052/2012 για τα φάρμακα που 
περιέχονται στον θετικό κατάλογο 
του έτους 2013. 
 Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, 
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το 
έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, 
μεταφέρονται αυτόματα από τον 
κατάλογο συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων και αποζημιωμένων από 
τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), 
στον κατάλογο φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται 
με ιατρική συνταγή και δεν 
αποζημιώνονται από τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός 
κατάλογος). Η παρούσα διάταξη 
δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
των Κ.Α.Κ., που έχουν καταβάλει ή 
συμψηφίσει το clawback του 2012, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4052/2012 και του ν. 4093/2012 (Α` 
222) και τις κείμενες υπουργικές 
αποφάσεις, μέχρι 10.12.2012. Η 
διάταξη αυτή δύναται να 
ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε 
περίπτωση όπου, μετά την πάροδο 
ενός μήνα, οι Κ.Α.Κ. δεν 
συμμορφώνονται με τις κείμενες 
διατάξεις και δεν καταβάλλουν 
κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το 
clawback που τους αναλογεί. Με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας 
δύναται να αναπροσαρμόζεται το 
ύψος του έκτακτου τέλους, ο 
τρόπος υπολογισμού του και να 
ρυθμίζονται τα ειδικότερα 
ζητήματα εφαρμογής της άνω 
διάταξης, για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της φαρμακευτικής 
δαπάνης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 
4052/2012, του ν. 4093/2012 και 
των κείμενων υπουργικών 
αποφάσεων και η ενεργοποίησή 
της σε περιπτώσεις που οι Κ.Α.Κ. 
δεν συμμορφώνονται με τις 
κείμενες διατάξεις αναφορικά με το 
claw back. 
 Επιπροσθέτως, με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η 
μεθοδολογία υπολογισμού του 
ποσού της υπέρβασης, καθώς και η 

επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate 
εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και το 
rebate όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, 
η δαπάνη για Φάρμακα Υψηλού Κόστους 
(ΦΥΚ) του πίνακα 1Α της παρ. 2 του άρθρου 
12 του ν. 3816/2010 (Α` 6), το ποσοστό 
χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν 
οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν 
απευθείας στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα 
οποία προσδιορίζονται στη σχετική 
απόφαση. Με όμοια απόφαση δύναται να 
τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά 
έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής 
ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας 
(ATC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται 
η διαδικασία συμψηφισμού του ποσού 
υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει με το ποσό τυχόν 
υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των 
δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό τους. Επίσης, δύναται να 
προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι 
φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την 
εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής 
πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους 
και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο 
μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή 
τους». 
β. Για τον υπολογισμό των ως άνω 
παραμέτρων αξιοποιούνται τα στοιχεία 
πωλααων φαρμάκων που τηρεί ο Ε.Ο.Φ. 
αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουμένων των 
παράλληλων εξαγωγών και νοσοκομειακών 
πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιμάται 
είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο 
ρυθμός ανάπτυξης (προστιθέμενη αξία στο 
προϊόν) των επί μέρους Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται οι 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
διενεργηθέντες υπολογισμοί. 
 γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α` και β` 
του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από την παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν. 3918/2011 (Α` 31), όπως ισχύει κάθε 
φορά. 
 «δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτοδικαίως συμψηφίζει τα 
παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές του 
προς Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικών προϊόντων από την 
προμήθεια φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των 
φαρμακείων του.» 
Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ 
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μεθοδολογία επιμερισμού του 
ποσού επιστροφής των 
φαρμακευτικών εταιρειών, σε 
περιπτώσεις υπέρβασης των 
φαρμακευτικών δαπανών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους 
προκαθορισμένους στον εκάστοτε 
ετήσιο προϋπολογισμό του 
στόχους. Για τον υπολογισμό της 
υπέρβασης ή τον επιμερισμό του 
ποσού επιστροφής δύναται να 
χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή 
προκύπτει, αφότου αφαιρεθούν ο 
Φ.Π.Α., οι συμμετοχές των 
ασθενών, οι εκπτώσεις των 
φαρμακευτικών επιχειρήσεων και 
φαρμακείων, το rebate εισαγωγής 
στον θετικό κατάλογο και το rebate 
όγκου των φαρμακευτικών 
εταιρειών, η δαπάνη για Φάρμακα 
Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του πίνακα 
1Α της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 
3816/2010 (Α` 6), το ποσοστό 
χονδρεμπορικού κέρδους που 
επιστρέφουν οι φαρμακευτικές 
εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας 
στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα 
οποία προσδιορίζονται στη σχετική 
απόφαση. Με όμοια απόφαση 
δύναται να τίθενται στόχοι 
φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος 
σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής 
ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής 
κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον, 
δύναται να προσδιορίζεται η 
διαδικασία συμψηφισμού του 
ποσού υπέρβασης της 
φαρμακευτικής δαπάνης του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει με το ποσό 
τυχόν υστέρησης της 
φαρμακευτικής δαπάνης των 
δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση 
με τον προϋπολογισμό τους. 
Επίσης, δύναται να 
προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι 
φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα 
με την εξέλιξη των μέτρων της 
φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση 
με τους ετήσιους στόχους και να 
προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο 
μέτρο για την αποτελεσματική 

επιστρεφόμενων ποσών από τους Κατόχους 
Αδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών 
προϊόντων και εκκαθαρισμένων οφειλών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους Κ.Α.Κ., που 
δημιουργήθηκαν εντός του ιδίου, του 
προηγούμενου και του επόμενου έτους». 
«ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει 
διάρκεια από 1.1.2012 έως 31.12.2018. 
 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της διάταξης αυτής που αφορά 
στον ακριβή τρόπο υπολογισμού των ποσών 
που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ΚΑΚ 
με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
α` του παρόντος. 
«στ. Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης 
επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή 
φαρμακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών 
των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του 
ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο 
μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 
(clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα 
εκατομμύρια (590.000.000,00) ευρώ για το 
έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα 
εκατομμύρια (510.000.000,00) ευρώ στα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία 
εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα επτά 
εκατομμύρια (67.000.000,00) ευρώ στα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για το έτος 
2017, το όριο δαπανών των νοσοκομείων 
του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των 
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή 
φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης 
επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 
πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια 
(580.000.000,00) ευρώ, από τα οποία 
τετρακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια 
(485.000.000,00) ευρώ στα νοσοκομεία του 
ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατομμύρια 
(13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα ογδόντα δύο 
εκατομμύρια (82.000.000,00) ευρώ στα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
«Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του 
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εφαρμογή τους». 
 
2)Στην περ. στ της παρ. 1 του 
άρθρου 11 του ν 4052/2012 (Α 41) 
προστίθεται όγδοο και τελευταίο  
εδάφιo και η περ στ  της παρ 1 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«στ. Καθιερώνεται μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (clawback) 
για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη. Το όριο δαπανών των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των 
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη 
νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη πέραν του οποίου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (clawback), 
ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα 
εκατομμύρια (590.000.000,00) 
ευρώ για το έτος 2016, από τα 
οποία τα πεντακόσια δέκα 
εκατομμύρια (510.000.000,00) 
ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα 
δεκατρία εκατομμύρια 
(13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα 
επτά εκατομμύρια (67.000.000,00) 
ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για το 
έτος 2017, το όριο δαπανών των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των 
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη 
νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη, πέραν του οποίου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (clawback), 
ορίζεται σε πεντακόσια ογδόντα 
εκατομμύρια (580.000.000,00) 
ευρώ, από τα οποία τετρακόσια 
ογδόντα πέντε εκατομμύρια 
(485.000.000,00) ευρώ στα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία 
εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ 
στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα 
ογδόντα δύο εκατομμύρια 
(82.000.000,00) ευρώ στα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
«Για το έτος 2018, το όριο δαπανών 
των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ 

ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο 
μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 
(clawback), ορίζεται στα πεντακόσια πενήντα 
εκατομμύρια (550.000.000,00) ευρώ, από τα 
οποία τετρακόσια πενήντα πέντε 
εκατομμύρια (455.000.000,00) ευρώ 
αφορούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δεκατρία 
εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ αφορούν 
στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο 
εκατομμύρια (82.000.000,00) ευρώ αφορούν 
στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.» 
 Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού 
επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη 
των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική 
εταιρεία ή ΚΑΚ γίνεται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Ο 
υπολογισμός και η επιβολή του ποσού 
επιστροφής για τη νοσοκομειακή 
φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ανά 
φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, γίνεται από 
τον ΕΟΠΥΥ. Γ ια τα δημόσια νοσοκομεία 
εκτός των νοσοκομείων του ΕΣΥ ο 
υπολογισμός και η επιβολή του ποσού 
επιστροφής δύναται να γίνεται σε ετήσια 
βάση. Δεν αναζητείται τυχόν υπολογιζόμενο 
ποσό επιστροφής από εταιρείες για τις 
οποίες το επιβαλλόμενο ποσό είναι ίσο ή 
μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ ανά 
εξάμηνο και από φορείς που ανήκουν στο 
δημόσιο τομέα. 
 Η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα 
παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται 
από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας, συνιστά 
έσοδο των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ και 
καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που 
ορίζεται από τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ ή 
συμψηφίζεται με οφειλές για την προμήθεια 
φαρμακευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση 
του συμψηφισμού για το εν λόγω έσοδο 
εκδίδεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή 
τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας ειδικό 
παραστατικό συμψηφισμού με τη μορφή 
ισόποσου πιστωτικού τιμολογίου για το 
σύνολο των τιμολογίων που αναφέρονται σε 
αγορές πέραν του ορίου της φαρμακευτικής 
δαπάνης για τη συγκεκριμένη περίοδο 
εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης 
επιστροφής. Το εν λόγω ειδικό παραστατικό 
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«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των 
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη 
νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη, πέραν του οποίου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (clawback), 
ορίζεται στα πεντακόσια πενήντα 
εκατομμύρια (550.000.000,00) 
ευρώ, από τα οποία τετρακόσια 
πενήντα πέντε εκατομμύρια 
(455.000.000,00) ευρώ αφορούν 
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δεκατρία 
εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ 
αφορούν στο ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο 
εκατομμύρια (82.000.000,00) ευρώ 
αφορούν στα φαρμακεία του 
ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.» 
" 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.." 
 Ο υπολογισμός και η επιβολή του 
ποσού επιστροφής για τη 
φαρμακευτική δαπάνη των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά 
φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ 
γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Υγείας. Για την 
εξεύρεση των ποσών του 
προηγούμενου εδαφίου οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας αποστέλλουν 

δεν τροποποιεί τη συνολική αξία αγορών 
φαρμακευτικού υλικού δεδομένου ότι 
αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback). 
 Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της 
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης 
βάσει των οποίων υπολογίζεται για κάθε 
νοσοκομείο το ποσό επιστροφής, καθώς και 
διαφορές επί των επιβαλλόμενων ποσών 
επιστροφής, συνυπολογίζονται και 
συμψηφίζονται σε επόμενη εφαρμογή του 
μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης 
(clawback) ή σε μελλοντικές συναλλαγές.». 
«ζ. Το συνολικό ποσό της αυτόματης 
επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής 
δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της 
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που 
καταβάλλεται από Κατόχους Άδειας 
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών 
προϊόντων ή φαρμακευτικές εταιρείες 
δύναται να συμψηφίζεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 22Α και 23 του ν. 
4172/2013 (Α` 167), με το ποσό που 
αντιστοιχεί σε: α) ποσοστό επί των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένων 
των δαπανών για κλινικές δοκιμές, και οι 
οποίες συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης συγκεκριμένης 
στόχευσης και αιτιολογίας, β) ποσοστό επί 
των δαπανών που αντιστοιχούν σε 
επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων, ή 
υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. 
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι 
προϋποθέσεις, καθώς κάθε ζήτημα σχετικό 
με την εφαρμογή και υλοποίηση της 
παρούσας διάταξης.» 
 2. Στην ανωτέρω διάταξη στ.1. εμπίπτουν 
όλες οι φαρμακευτικές δαπάνες που δεν 
περιλαμβάνονται στον ισχύοντα κλειστό 
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. 
 3. Οποιαδήποτε υπέρβαση των δημόσιων 
δαπανών για τα φαρμακευτικά προϊόντα 
πάνω από το όριο δαπανών του έτους, εντός 
του οποίου πραγματοποιείται η δαπάνη, δεν 
επιτρέπεται και θα επιστρέφεται αυτόματα. 
 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η 
οποία θα εκδοθεί έως τις 10.12.2015, 
καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια που 
απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης 
αυτής.» 
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προς τον ΕΟΠΥΥ τα στοιχεία που 
αντλούν από τον ΕΟΦ, ή κάθε άλλη 
υπηρεσία ή φορέα που διαθέτει 
σχετικές πληροφορίες, για τον 
υπολογισμό των ποσών της 
επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 
35 του ν 3918/2011 (Α 31) των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και το ποσό που 
υπολογίζεται από τον ΕΟΠΥΥ 
διαβιβάζεται στις υπηρεσίες του 
Υπουργείου για τον τελικό 
υπολογισμό και την επιβολή του 
clawback. Ο υπολογισμός και η 
επιβολή του ποσού επιστροφής για 
τη νοσοκομειακή φαρμακευτική 
δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ανά 
φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, 
γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Γ ια τα 
δημόσια νοσοκομεία εκτός των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ ο 
υπολογισμός και η επιβολή του 
ποσού επιστροφής δύναται να 
γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν 
αναζητείται τυχόν υπολογιζόμενο 
ποσό επιστροφής από εταιρείες για 
τις οποίες το επιβαλλόμενο ποσό 
είναι ίσο ή μικρότερο των τριάντα 
(30) ευρώ ανά εξάμηνο και από 
φορείς που ανήκουν στο δημόσιο 
τομέα. 
 Η φαρμακευτική δαπάνη που 
υπερβαίνει τα παραπάνω 
καθορισμένα όρια, επιστρέφεται 
από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή 
τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας, συνιστά έσοδο των 
νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ και 
καταβάλλεται σε τραπεζικό 
λογαριασμό που ορίζεται από τα 
νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ ή 
συμψηφίζεται με οφειλές για την 
προμήθεια φαρμακευτικών 
προϊόντων. Στην περίπτωση του 
συμψηφισμού για το εν λόγω 
έσοδο εκδίδεται από τις 
φαρμακευτικές εταιρείες ή τους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας 
ειδικό παραστατικό συμψηφισμού 
με τη μορφή ισόποσου πιστωτικού 
τιμολογίου για το σύνολο των 
τιμολογίων που αναφέρονται σε 
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αγορές πέραν του ορίου της 
φαρμακευτικής δαπάνης για τη 
συγκεκριμένη περίοδο εφαρμογής 
του μηχανισμού αυτόματης 
επιστροφής. Το εν λόγω ειδικό 
παραστατικό δεν τροποποιεί τη 
συνολική αξία αγορών 
φαρμακευτικού υλικού δεδομένου 
ότι αποτελεί ποσό επιστροφής 
(clawback). 
 Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της 
νοσοκομειακής φαρμακευτικής 
δαπάνης βάσει των οποίων 
υπολογίζεται για κάθε νοσοκομείο 
το ποσό επιστροφής, καθώς και 
διαφορές επί των επιβαλλόμενων 
ποσών επιστροφής, 
συνυπολογίζονται και 
συμψηφίζονται σε επόμενη 
εφαρμογή του μηχανισμού 
αυτόματης επιστροφής 
νοσοκομειακής φαρμακευτικής 
δαπάνης (clawback) ή σε 
μελλοντικές συναλλαγές.». 
Ποσά που επιβάλλονται μέσω του 
μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 
του παρόντος άρθρου (Clawback) 
σε εταιρείες που εφοδιάζουν τα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΓΝΘ 
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» με μη 
φαρμακευτικά προϊόντα και δεν 
εμπίπτουν στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου δεν αναζητώνται. 
3)Στο άρθρο 11 του ν 4052/2012 (Α 
41) προστίθεται παράγραφος 5 ως 
εξής: 
5.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ακυρώνεται δυνάμει τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης πράξη 
επιβολής ποσού αυτόματης 
επιστροφής (claw back), η ακύρωσή 
της δεν επηρεάζει και δε 
μεταβάλλει το τελικό επιβληθέν 
ποσό αυτόματης επιστροφής (claw 
back) που επιβλήθηκε στις 
υπόλοιπες φαρμακευτικές εταιρίες 
ή ΚΑΚ για την αναφερόμενη στην 
ακυρωθείσα πράξη χρονικό 
διάστημα. 
 

 

Άρθρο 57 
Ταμειακά διαθέσιμα των Κέντρων 

Αρθρο 61 
 1. Οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού 
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Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 
3459/2006 (Α’ 103) 

Στο άρθρο 61 του ν. 3459/2006 (Α’ 
103) προστίθεται παρ. 7 ως εξής: 
«7. Τα ποσά των ταμειακών 
διαθεσίμων, που τηρούνται στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των 
Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
συμψηφίζονται με την επιχορήγηση 
για τη λειτουργία εκάστου Κέντρου 
Πρόληψης από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.ΚΑ.ΝΑ., μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης για τη 
λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας, καθορίζεται ο 
τρόπος συμψηφισμού του 
προηγούμενου εδαφίου.» 

 

χαρακτήρα, τις οποίες έχουν συστήσει ή 
συστήνουν οι Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ή 
μετέχουν σε αυτές, με αποκλειστικό σκοπό τη, 
σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργία 
Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών, διέπονται από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις του παρόντος. 
Στις ανωτέρω αστικές εταιρείες μπορεί να 
μετέχουν και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
τοπικοί κοινωνικοί φορείς που οι σκοποί τους 
σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων 
και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. 
Τα ανωτέρω Κέντρα επεκτείνουν τη 
δραστηριότητα τους πέραν της πρόληψης της 
χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στην 
πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, 
τζόγος κλπ.) που, μέσα από τις ενδεδειγμένες 
κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, 
αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω 
ισχυροποίηση της προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας και μετονομάζονται σε 
"Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας". 
 Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, από 
άποψη ουσιαστική, συμβάλλουν και συντελούν 
με τη λειτουργία τους και την παροχή των 
υπηρεσιών τους στην υλοποίηση και στην 
επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του ΟΚΑΝΑ που 
αφορούν και στην πρόληψη των εξαρτήσεων 
που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά 
περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα 
και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της 
προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. 
 Τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν με τη 
μορφή διαδημοτικής επιχείρησης του π.δ. 
410/1995 μετατρέπονται, σε ό,τι αφορά την 
πρόληψη της χρήσης των εξαρτησιογόνων 
ουσιών και μόνο, σε αστικές εταιρείες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τους ίδιους 
εταίρους και με σκοπό την πρόληψη των 
εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες 
κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, 
αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω 
ισχυροποίηση της προαγωγής της 
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ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι εργαζόμενοι που 
απασχολούνται για την εξυπηρέτηση αυτού του 
σκοπού, μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη 
διαδημοτική επιχείρηση στην εν λόγω αστική 
εταιρεία με την ίδια σχέση εργασίας και σε 
αντίστοιχη ειδικότητα, ύστερα από 
διαπιστωτική απόφαση του διοικούντος αυτήν 
οργάνου. 
 2. Δυνατότητα συμμετοχής στις εν λόγω αστικές 
εταιρείες έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και 
τοπικοί κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. 
 Διοικούνται από επταμελέςΔιοικητικό 
Συμβούλιο, μέλος του οποίου είναι 
υποχρεωτικά ο αιρετός εκπρόσωπος των 
εργαζομένων σε κάθε Κέντρο Πρόληψης. 
 3. Για τη σύσταση νέου Κέντρου ή τη λύση 
υφιστάμενου Κέντρου απαιτείται προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη του ΟΚΑΝΑ και, σε περίπτωση 
που μετέχουν δήμοι ή και περιφέρειες, 
σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας ή και της Ένωσης Περιφερειών, 
αντίστοιχα. 
 4. ΗΧρηματοδότηση της λειτουργίας των 
Κέντρων αυτών πραγματοποιείται από τα 
Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισόποσα και 
ταυτόχρονα. ΗΧρηματοδότηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης προέρχεται από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και 
καταβάλλεται μέσω της Ε.ΕΤ.Α.Α. Α.Ε., μετά από 
πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 
Η Χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιείται με 
πίστωση που αναγράφεται στον τακτικό 
προϋπολογισμό του, σε ειδικό κωδικό, και 
καταβάλλεται μέσω του ΟΚΑΝΑ. Το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης χρηματοδοτεί τα Κέντρα αυτά 
μόνο εφόσον μετέχουν σε αυτά δήμοι ή και 
περιφέρειες. 
«Το ύψος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής 
της ετήσιας τακτικής, διαρκούς, σταθερής και 

178



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

μόνιμης χρηματοδότησης των Κέντρων 
Πρόληψης ορίζεται μεταξύ άλλων κάθε φορά σε 
Προγραμματική Σύμβαση επταετούς διάρκειας 
που καταρτίζεται και υπογράφεται 
υποχρεωτικά, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη 
λήξη της ισχύος της προηγούμενης, μεταξύ 
όλων των, στην παρούσα παράγραφο, 
αναφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων και 
μερών, εντός του εκάστοτε ισχύοντος 
μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά, 
μέχρι την έναρξη ισχύος και εφαρμογής της 
εκάστοτε νέας προγραμματικής σύμβασης, 
εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η 
προηγούμενη αυτής προγραμματική σύμβαση 
και όπως αυτή όριζε παρατεινόμενη κάθε φορά 
αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος και εφαρμογής της εκάστοτε νέας και 
μελλοντικής Προγραμματικής Σύμβασης. Η 
επταετής Προγραμματική Σύμβαση των ετών 
2014 - 2020 ισχύει από 1.1.2014.» 
 5. Το πάσης φύσεως Προσωπικό, το οποίο κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος εργάζεται στα εν 
λόγω Κέντρα με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου, εξακολουθεί να εργάζεται σε αυτά με 
την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη 
ειδικότητα. 
 "Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας υπάγονται στις 
προβλέψεις του ν. 4024/2011 για τον 
καθορισμό των αποδοχών τους από τη 
δημοσίευση του παρόντος και με Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. 
Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως 
μισθολογικές παροχές, επιδόματα, 
αποζημιώσεις στους εργαζόμενους στα Κέντρα 
Πρόληψης δυνάμει προβλέψεων ΣΣΕ, 
αποφάσεων των Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης, 
ατομικών συμβάσεων εργασίας ως την ψήφιση 
του παρόντος, ενώ τυχόν καταλογισμοί που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αίρονται με τη 
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δημοσίευση του παρόντος. Τα Κέντρα 
Πρόληψης εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Υγείας". 
 
 

 

  
 

30. Κατάργηση διατάξεων 

  
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 

 

Καταργούμενες διατάξεις 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 

 
 

 
Επισπεύδον Υπουργείο: 
Υπουργείο Οικονομικών 

 
Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Γραφείο Υπουργού τηλ. 210 33 32647,  ministeroffice@minfin.gr; 

 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση τηλ. 210 3332428, 

t.alampasi@keyd.gov.gr 
 
 
                Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  

στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 Χ 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ 
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Χ  

                                                            
1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΜΕΡΟΣ B΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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Α. Αιτιολογική έκθεση 
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρα 57-70: Η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
γενικότερα η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν σήμερα τις ύψιστες 
προτεραιότητες της κυβέρνησης και κινητοποιούν όλες τις δυνάμεις της. Η 
πολιτεία λαμβάνει υπόψη της ότι η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η 
παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας είναι καταλυτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή 
και αναδεικνύει την κρατική ευθύνη. Για τη στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών 
και επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιτηδευματιών), η 
πολιτεία προβαίνει, μέσω του παρόντος προγράμματος, σε στοχευμένες ενέργειες, 
προκειμένου να διευκολύνει την αποπληρωμή των οφειλών τους.   
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος είναι τα εξής: 
α) Στο νέο πλαίσιο συνεισφοράς του δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων 
επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν τα δάνεια νομικών και φυσικών προσώπων 
που συνιστούν ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικοί επιτηδευματίες προς 
χρηματοδοτικούς φορείς. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, το εν λόγω πρόγραμμα 
καλύπτει τις επιχειρήσεις που θεωρούνται ως πολύ μικρές, μικρές ή και μεσαίες 
επιχειρήσεις.  
β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην 
αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων έχει μια ευρεία κατηγορία πληγέντων 
νομικών και φυσικών προσώπων-επιτηδευματιών από τον κορωνοϊό COVID-19, 
στα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του νόμου, ήτοι 
προσώπων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί στα 
ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19. 
γ) Δημιουργούνται τρεις (3) κατηγορίες υπαγόμενων δανείων, ήτοι οφειλών 
επιδεκτικών συνεισφοράς του δημοσίου και εισάγονται πρόσθετα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, που διαφοροποιούνται ανάλογα με την εξυπηρέτηση ή 
καθυστέρηση έως ή πλέον των ενενήντα (90) ημερών, ή την καταγγελία των 
δανείων. Αναλόγως, για τις τρεις κατηγορίες δανείων διαφοροποιούνται και τα 
ποσοστά της συνεισφοράς του δημοσίου καθώς και η ελάχιστη μηνιαία 
συνεισφορά. 
δ) Η διαδικασία του προγράμματος, η υποβολή και έγκριση της αίτησης διεξάγεται 
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με αυτόματη άντληση δεδομένων, 
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εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών, προκειμένου να 
συλλέξουν έγγραφα και πιστοποιητικά.  
ε) Προβλέπεται κλιμακούμενο ποσοστό της συνεισφοράς του δημοσίου, σε 
συνάρτηση με το ύψος της οφειλής. 
στ) Προβλέπεται περίοδος παρακολούθησης της εξυπηρέτησης των δόσεων του 
δανείου εκ μέρους  του δανειολήπτη μετά τη λήξη της επιδότησης, και επιστροφή 
της επιδότησης σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης της οφειλής, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται, αφενός μεν η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων και αφετέρου η 
αποθάρρυνση των δανειοληπτών που δεν έχουν πραγματική βούληση 
εξυπηρέτησης της  οφειλής τους. 
 
Άρθρο 71: Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε οι επιχειρήσεις των οποίων η 
λειτουργία ανεστάλη κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της διοίκησης ή έχουν 
πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού 
COVID-19 να δύνανται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα, κατά 
το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως 30.4.2021, εντός τριάντα (30) ημερών από 
τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές 
των αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται με την αξιολογούμενη 
ρύθμιση.  
 
Άρθρο 72: Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 2, προστίθεται η περ. ιθ΄ στην 
παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, Α΄248) για απαλλαγή στην 
παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών και συνδεόμενων 
υπηρεσιών στον διεθνή οργανισμό μετανάστευσης,  προκειμένου να τα διαθέσει 
περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος, προς το δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. τα Ν.Π.Δ.Δ. (όπως 
νοσοκομεία, κέντρα υγείας, προαναχωρησιακά κέντρα και δομές φιλοξενίας 
αιτούντων άσυλο) και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), με 
σκοπό την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19 και 
την κάλυψη αναγκών πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία στο 
πλαίσιο του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support 
Instrument - ESI). 
 
Άρθρο 73: Αντιμετωπίζει την ανάγκη :  
 α) έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) 
δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περ. ι` και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 
(Α` 143)] και διενέργειας των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση 
των πληρωμών του Π.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020, 
στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 161, παρ. 1 του ν. 4270/2014) και  
β) διενέργειας των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση 
δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020 [προκαταβολές 
κατά το άρθρο 114 του ν.4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α  
παρ. 7 του άρθρου 27,  του ν.4223/2013 (Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών] 
στη δημόσια ληψοδοσία με την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών ενταλμάτων. 
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Άρθρο 74: Σκοπός της διάταξης είναι ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και 
της διαδικασίας για την κατ’ εξαίρεση μεταφορά υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο. 
Ειδικότερα, θεσπίζεται το καθεστώς για τη δυνητική, εξαιρετική μεταφορά των 
επιχειρήσεων καζίνο, υπό την προϋπόθεση τήρησης αυστηρής διαδικασίας, μέσω 
της οποίας τεκμηριώνονται πλήρως οι εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 
 
 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρα 57-70: Με το πλέγμα των προτεινομένων διατάξεων, εισάγεται ένα 
πρόγραμμα υποστήριξης, μέσω της συνεισφοράς του δημοσίου για την 
αποπληρωμή των επιχειρηματικών δανείων, για επιχειρήσεις- δανειολήπτες που 
έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Η 
επιδίωξη της πολιτείας είναι, μεταξύ άλλων, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, 
και για το λόγο αυτό με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγεται ένα νέο πρόγραμμα 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, στο οποίο το κράτος επιδοτεί, για χρονικό 
διάστημα 8 μηνών, ένα σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων των επιχειρήσεων 
που πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού.  
 
Άρθρο 71: Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει 
ιδιαίτερες δυσκολίες στην οικονομική δραστηριότητά της λόγω της εντεινόμενης 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 με αποτέλεσμα αυτές να αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν στις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατά 
συνέπεια να μην είναι σε θέση να καλύψουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα. 
 
Άρθρο 72: Η προτεινόμενη διάταξη σκοπεύει στην ενδυνάμωση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και των δομών φιλοξενίας με ιατρικό εξοπλισμό. Το μέσο 
στήριξης (ESI) ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην έξαρση της νόσου κορωνοϊού COVID-19, δεδομένης της σοβαρότητας της 
κρίσης συνεπεία της νόσου, αλλά και του μεγέθους και της φύσης των αναγκών 
των κρατών μελών που χρήζουν στήριξης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Σε αυτό 
το πλαίσιο η ευρωπαϊκή επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει την Ελλάδα με το εν 
λόγω πρόγραμμα μέσω του διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης, ο οποίος έχει 
οριστεί ως δικαιούχος (Βeneficiary), ως  αναγνώριση της συνεισφοράς της στην 
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι 
η ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και η 
θωράκιση των δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή  
προστασία με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
 
Άρθρο 73: Η παράταση των προθεσμιών που αναφέρονται στην προτεινόμενη 
ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εκτέλεση του 

184



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 και οι  δαπάνες 
του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και προκειμένου 
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού οικον. έτους  2020 [προκαταβολές κατά το 
άρθρο 114 του ν.4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ.  α της παρ. 
7 του άρθρου 27 του ν.4223/2013 (Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών] να 
εμφανιστούν επίσης στη δημόσια ληψοδοσία, με την έκδοση των σχετικών 
συμψηφιστικών ενταλμάτων. 
 
Άρθρο 74: Η λειτουργία καζίνο και το καθεστώς που τα διέπει αντιμετωπίσθηκε 
διαχρονικά από τη νομοθεσία κατά τρόπο αποσπασματικό, τόσο ως προς τον 
τρόπο χορήγησης της άδειας  όσο και ως προς τη θέση στην οποία αυτά 
λειτουργούν. Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ένα συνεκτικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο αναφορικά με την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα μεταφοράς επιχειρήσεων 
καζίνο εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί και πλήρως τεκμηριωμένοι λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος και εφόσον ακολουθηθεί η προτεινόμενη από τη διάταξη 
διαδικασία. 
 
 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρα 57-70: Με το παρόν πρόγραμμα: α) ενισχύονται και επιβραβεύονται οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιτηδευματιών και των 
ελεύθερων επαγγελματιών, που παρά τις δυσμενείς περιστάσεις, παρέμειναν 
συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από 
την πανδημία, β) υποστηρίζεται το σύνολο των επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ενθαρρύνοντας τις 
διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων, γ) αποτρέπεται η εκμετάλλευση του νέου πλαισίου από 
«στρατηγικούς κακοπληρωτές», δ) περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας 
γενιάς «κόκκινων» δανείων και ε) ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. 
 
Άρθρο 71: Επιχειρήσεις όλων των κλάδων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη κατ’ 
εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης ή που επλήγησαν δραστικά 
από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.  
 
Άρθρο 72: Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και επιχειρήσεις που προμηθεύουν τον 
διεθνή οργανισμό μετανάστευσης με  αγαθά και συνδεόμενες με αυτά υπηρεσίες 
προκειμένου να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους οριζόμενους 
φορείς.  
 
Άρθρο 73: Το γενικό λογιστήριο του κράτους και τις ΓΔΟΥ της κεντρικής διοίκησης. 
 
Άρθρο 74: Η προτεινόμενη διάταξη αφορά κάθε καζίνο, είτε αδειοδοτήθηκε με 
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ατομική πράξη ή με νόμο, ανεξάρτητα από το αν η άδειά του αφορά σε 
συγκεκριμένη μόνο θέση ή σε θέση εντός ευρύτερης περιοχής και ανεξάρτητα από 
το εάν η μεταφορά του ήταν ή όχι επιτρεπτή με το προϊσχύον για το καζίνο 
καθεστώς. 
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ     Χ 

 
Άρθρο 71                                    ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      
Άρθρο 72                                    ΝΑΙ               ΟΧΙ     Χ 
Άρθρο 74                                    ΝΑΙ               ΟΧΙ     Χ 
 
 
 
 

 Άρθρο 71   
Άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 
75) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 5 Ν. 4862/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/3.4.2020) και 
κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α’ 75).  
Άρθρο 47 ν. 4701/2020. 
Άρθρο έβδομο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 4722/2020 (Α’ 177). 
Άρθρο 297 ν. 4738/2020 (Α’ 207). 
Άρθρο 35 ν. 4753/2020 (Α’ 227). 
Άρθρο 28 ν. 4772/2021 (Α’ 17).  
Άρθρο 480 ν. 4781/2021 (Α’ 31). 
 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας 

με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρα 57-70: Χρειάζεται συγκεκριμένες νομοθετικές 
διατάξεις για να θεσπιστεί πρόγραμμα επιδότησης 
δανείων των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις 
δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού. 
 
Άρθρο 71: Η διάταξη επιφέρει νέα αναστολή 
προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
αξιόγραφων και εισφέρεται υποχρεωτικά ως διάταξη 
νόμου. 
 
Άρθρο 72: Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν 
καλύπτει την εν λόγω απαλλαγή. 
 
Άρθρο 73: Απαιτείται τροποποίηση των διατάξεων του 
ν.4270/2014. 
 
Άρθρο 74:Πρόκειται για νέα νομοθετική ρύθμιση.  

ii) με αλλαγή 
διοικητικής  πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 

 
Αλλαγή διοικητικής πρακτικής ή νέα ερμηνευτική 
προσέγγιση υφιστάμενης νομοθεσίας δεν δύνανται να 
επιφέρουν τους σκοπούς της προτεινόμενης διάταξης. 
Απαιτείται νέα νομοθετική πρόβλεψη. 
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
Στόχος 16: Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί- Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και 
οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα. 

υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Απαιτείται νέα νομοθετική πρόβλεψη. 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;                ΝΑΙ                   ΟΧΙ    Χ 
 
 
i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή του 
ΟΟΣΑ: 

 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.:  
iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρα 57-70: Στόχος είναι η ενίσχυση των 
επιχειρήσεων που πλήττονται από τις 
δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού. 
 
Άρθρο 71 
Ενισχύεται η ρευστότητα και δεν αποκλείεται 
η δανειοδότηση των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν δραστικά και συνεχίζουν να 
πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση 
του κορωνοϊού COVID-19.  
 
Άρθρο 72   
Η ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και των δομών φιλοξενίας για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 μέσω της μείωσης  
της τελικής αξίας αγαθών και  υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 73 
Η αξιολογούμενη ρύθμιση θα επιτρέψει την 
κατάρτιση του Απολογισμού και των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οικ. έτους 
2020. 
 
Άρθρο 74 
Ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και 
διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση μεταφορά 
υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο. 
 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Άρθρα 57-70 
Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 
 
Άρθρο 71   
Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και 
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Άρθρο 72   
Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 
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Άρθρο 74 
 Η εισαγωγή ενός συνεκτικού ρυθμιστικού 
πλαισίου αναφορικά με το ζήτημα της 
ενδεχόμενης μεταφοράς επιχειρήσεων καζίνο. 
 
 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης6 

Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)               

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους 
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.         

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους        

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή 
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από τα 
δικαστήρια        

 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης 
ρύθμισης:          
 
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

Άρθρα 57-70 
Προβλέπεται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης με 
καταληκτική προθεσμία την 9η Μάϊου 2021 και 
επεξεργασίας αυτής, μέσω Ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, η οποία συνιστά διευκόλυνση των 

                                                            
6 Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 
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παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Για το 
λόγο αυτό θα επεκταθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
δημιουργίας και επεξεργασίας αιτήσεων που είχε 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο επιδότησης δανείων 
φυσικών προσώπων δυνάμει του ν. 4714/2020 (Α’ 
148).  
 
Άρθρο 71   
Θα καταστεί δυνατή η άμεση και ταχεία διαβίβαση 
των αξιόγραφων, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης 
και πληρωμής των οποίων αναστέλλονται δυνάμει 
της αξιολογούμενης ρύθμισης.  

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                            
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

Άρθρα 57-70 
Είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας, καθότι έχει γίνει 
διαβούλευση με το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και η εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία 
δημιουργίας και επεξεργασίας της αίτησης  
διατίθεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 

12. Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος 
με άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

Άρθρα 57-70 
Ναι έχει εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα τόσο 
με τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής 
διοίκησης όσο και με τα κεντρικά πληροφοριακά 
συστήματα της διοίκησης, καθότι, όπως 
αναφέρθηκε και ανωτέρω, η εν λόγω ψηφιακή 
υπηρεσία δημιουργίας και επεξεργασίας της 
αίτησης  διατίθεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).  

13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 
Άρθρα 57-70 
Το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί επέκταση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμα δημιουργίας και 
επεξεργασίας αιτήσεων που είχε αναπτυχθεί στο 
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πλαίσιο επιδότησης δανείων φυσικών προσώπων 
δυνάμει του ν. 4714/2020 (Α’ 148). 
 
 
 
 

 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 
57 Με το άρθρο 57 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των 

προτεινόμενων διατάξεων και οι προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας. Γενικά, οι προϋποθέσεις που θέτουν οι 
προτεινόμενες διατάξεις αφορούν: α) στο μέγεθος της 
επιχείρησης που μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη, β) στις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να θεωρηθεί 
ότι ορισμένο φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση εντάσσονται 
στους πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της 
πανδημίας, γ) στις επιπλέον προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
που αφορούν σε χαρακτηριστικά της οφειλής, δ) στο ύψος 
της ακίνητης περιουσίας, του κύκλου εργασιών ή 
εισοδήματος, των καταθέσεων και των επενδυτικών 
προϊόντων και, για τα φυσικά πρόσωπα μόνον, του 
υπολοίπου της οφειλής. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι σε 
διαφορετικό ύψος ανάλογα με το χαρακτηρισμό της 
οφειλής ως εξυπηρετούμενης, σε καθυστέρηση άνω των 90 
ημερών και καταγγελμένης από το χρηματοδοτικό φορέα, 
και τέλος ε) σε προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
ώστε να μην θεωρηθεί η επιχείρηση που λαμβάνει την 
ενίσχυση ως προβληματική επιχείρηση. 

58 Με το άρθρο 58 λαμβάνει χώρα ο απαιτούμενος 
εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων που 
χρησιμοποιούνται στις επιμέρους διατάξεις, για λόγους 
συνεκτικότητας και ενιαίας ερμηνείας των διατάξεων. 

59 Με το άρθρο 59 προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της 
αξίας των ακινήτων του οφειλέτη, που δεν βαρύνονται με 
εμπράγματο βάρος, προκειμένου να προσδιοριστεί ότι 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 57 

60 Με το άρθρο 60 προβλέπεται ότι η διαδικασία υποβολής 
και διαχείρισης των αιτήσεων του εισαγόμενου πλαισίου θα 
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γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο, ήτοι μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία αναπτύσσεται από τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) σε συνεργασία με την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). 

61 Με το άρθρο 61 καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής της 
αίτησης στο νέο πλαίσιο. Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα 
πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου έως και την 9η Μάϊου 
2021. Επίσης, περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία 
συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων εκ μέρους του 
οφειλέτη, αλλά και η αυτόματη ανάκτηση στοιχείων από 
διαθέσιμες βάσεις δεδομένων που συνεπάγεται η από 
μέρους του υποβολή της αίτησης. 

62 Με το άρθρο 62 καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης της 
αιτήσεως. Συγκεκριμένα, ορίζεται πότε θεωρείται η αίτηση 
υποβληθείσα και πότε απορριφθείσα. Αντιμετωπίζεται η 
περίπτωση ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, διακρίνοντας 
αναλόγως με τα κριτήρια της επιλεξιμότητας του οφειλέτη. 
Επίσης, θεσπίζονται συγκεκριμένα κριτήρια, διαδικασία και 
προθεσμίες για τη δρομολόγηση της έναρξης καταβολής 
συνεισφοράς του Δημοσίου επί της επιλέξιμης οφειλής. Η 
τηρητέα διαδικασία για την έναρξη καταβολής της 
συνεισφοράς του Δημοσίου, διαφοροποιείται, ανάλογα με 
την κατάσταση της επιλέξιμης οφειλής, η οποία  διακρίνεται 
σε εξυπηρετούμενη και μη. 

63 Με το άρθρο 63 καθορίζεται η διαδικασία της συνεισφοράς 
του Δημοσίου στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η συνεισφορά 
αυτή, αφενός αποβλέπει στην ουσιαστική στήριξη των 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του 
κορωνοϊού, αφετέρου ενθαρρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα 
στην πρόταση βιώσιμων ρυθμίσεων των επιλέξιμων 
οφειλών, σύμφωνων με τα οικονομικά δεδομένα του 
οφειλέτη, αφού μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αθέτησης. 

64 Με το άρθρο 64 προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα 
καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου και το ύψος 
αυτής. Ειδικότερα, προβλέπεται χορήγηση συνεισφοράς για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες 
από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης και ανώτατο όριο 
ποσού μηνιαίας συνεισφοράς του Δημοσίου ανά επιλέξιμη 
οφειλή, ανάλογα με την υποκατηγορία της επιδεκτικής για 
τη συνεισφορά του δημοσίου οφειλής, που κυμαίνεται από 
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600-50.000 ανάλογα με την κατηγορία του δανείου. 
Επιπλέον, προβλέπεται περαιτέρω διαφοροποίηση του 
ποσοστού συνεισφοράς και του ανώτατου ποσού  του 
δημοσίου κατά την διάρκεια της επιδότησης και ανά 
κατηγορία επιλέξιμης οφειλής, κατά τρόπο ώστε αφενός να 
τύχουν μεγαλύτερης ενίσχυσης οι συνεπείς δανειολήπτες 
με εξυπηρετούμενα δάνεια και αφετέρου να περιορίζεται 
σταδιακά η συνεισφορά του δημοσίου ώστε να επανέλθει η 
επιχείρηση στην ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. 

65 Στο άρθρο 65 καθορίζονται οι υποχρεώσεις του οφειλέτη, 
τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς του 
Δημοσίου, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής, προς 
αποφυγή κατάχρησης της ενίσχυσης που παρέχεται από τον 
παρόντα νόμο, η οποία θεσπίζεται προς υποβοήθηση των 
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης 
πρέπει να καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής 
που βαρύνει τον ίδιο, ενώ παράλληλα, και μετά την 
ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του 
Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει 
προσηκόντως τις δόσεις της οφειλής του, κατά το χρόνο που 
είναι καταβλητέες, καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης 
μετά τη λήξη της επιδότησης. Το χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης κυμαίνεται από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) 
μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του υπαγόμενου στη 
ρύθμιση δανείου.  

66 Με το άρθρο 66 ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η 
συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, λαμβάνοντας 
μέριμνα για τα συμφέροντα του Δημοσίου. Οι περιπτώσεις 
αυτές συνίστανται κατά μείζονα λόγο σε περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ή όταν 
κατόπιν επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις της συνεισφοράς, ή όταν ο 
οφειλέτης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του. Παράλληλα, 
λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να διασφαλιστούν τα 
συµφέροντα του Δηµοσίου σε περίπτωση ασυνέπειας του 
οφειλέτη ως προς την καταβολή της δικής του 
συνεισφοράς. 

67 Με το άρθρο 67 αναγνωρίζεται το δικαίωμα του Δημοσίου 
να αναζητά από τον οφειλέτη την επιστροφή της 
καταβληθείσας συνεισφοράς, αν ο  οφειλέτης εκπέσει από 
το δικαίωμά του σε περίπτωση υπερημερίας ή ασυνέπειάς. 
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Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει και να 
θεσμοθετήσει τη διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων σε περίπτωση μη τήρησης των 
υποχρεώσεων από τον οφειλέτη. 

68 Με τη διάταξη του άρθρου 68 λαμβάνεται μέριμνα και 
επιδιώκεται η διευκόλυνση και η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας μέσω της υποχρέωσης των εμπλεκόμενων 
φορέων, ήτοι του Δημοσίου και των χρηματοδοτικών 
φορέων, να συνδράμουν στη διαδικασία μέσω της παροχής 
στοιχείων. Το άρθρο αναφέρεται στην υποχρέωση του 
Δημοσίου, αλλά και των χρηματοδοτικών φορέων εν γένει, 
να παρέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής και 
διαχείρισης αιτήσεων, όλα τα στοιχεία που μνημονεύονται 
στον νόμο, από τα οποία προκύπτει η επιλεξιμότητα του 
οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές συνεισφοράς οφειλές 
του.    

69 Η διάταξη του άρθρου 69 διασφαλίζει την ενημέρωση της 
Διοίκησης για την τήρηση των όρων καταβολής της 
συνεισφοράς, εισάγοντας ρύθμιση διευκόλυνσης του 
ελεγκτικού μηχανισμού που αφορά τόσο στο διάστημα 
καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, όσο και στο 
διάστημα παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων 
του οφειλέτη. Τα δεδομένα της αίτησης εκάστου οφειλέτη, 
μπορούν να διαβιβάζονται σε ελεγκτικούς φορείς του 
δημοσίου τομέα, προκειμένου να λαμβάνουν χώρα τακτικοί 
ή έκτακτοι έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση των 
προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του 
νόμου, εφόσον από τα δεδομένα αυτά προκύπτει η 
επιλεξιμότητα του οφειλέτη και η τήρηση των 
υποχρεώσεών του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.   

70 Με τη διάταξη του άρθρου 70 καθορίζονται οι υποχρεώσεις 
διαφάνειας μέσω της καταχώρισης στην εφαρμογή της ΕΕ 
για τη διαφάνεια «Transparency Award Module» (ΤΑΜ), 
των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μέσω του παρόντος 
προγράμματος. 

71 παρ. 1 περ. α Από 1.4.2021 έως και την 30η.4.2021 για τους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, 
είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' 
εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν 
πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-
19 αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 
πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 
τριάντα (30) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία 
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επί εκάστου αξιογράφου. Για την εφαρμογή της ρύθμισης 
απαιτείται οι πληττόμενες επιχειρήσεις να εμφανίζουν 
μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – 
Δεκεμβρίου 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40%  σε 
σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος, 
ενώ για τις ιδρυθείσες μετά την 1.1.2020 επιχειρήσεις, λόγω 
της έλλειψης συγκριτικών στοιχείων, αρκεί να 
δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
που θα περιλαμβάνεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις.  

71 παρ. 1 περ.β Ρυθμίζονται τα είδη των αξιογράφων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης καθώς και 
η διαδικασία διαβίβασης αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα.  

71  παρ. 1περ.γ Με την περίπτωση γ’ χορηγείται εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Οικονομικών να επεκτείνει την εφαρμογή της 
αξιολογούμενης ρύθμισης και σε άλλα είδη αξιογράφων 
(εκτός από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε 
διαταγή) καθώς και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. 

71 παρ.1 περ. δ  Τα αξιόγραφα επί των οποίων ενδέχεται να βεβαιωθεί 
αδυναμία πληρωμής από την 1η .4.2021 έως την έκδοση της 
απόφασης καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων δεν 
καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς αν εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ημερών 
από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.  

71  παρ. 2 περ.α Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της 
παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να 
λάβουν αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων 
εφόσον το σύνολο των αξιογράφων που διαθέτουν προς 
εμφάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί κατ’ εφαρμογή 
της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό 
(20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του 
αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.  

71  παρ. 2 περ. β  Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της 
παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να 
λάβουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία 
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εάν εξοφλήσουν 
εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους 
αξιόγραφα επί των οποίων έχει ή πρόκειται να βεβαιωθεί 
αδυναμία πληρωμής από 1.4.2021 έως 30.4.2021 , υπό την 
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προϋπόθεση ότι το σύνολο των αξιογράφων που διαθέτουν 
προς εμφάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί κατ’ 
εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το πενήντα 
τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών 
τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. 

71  παρ. 3 Ρυθμίζεται το ενδεχόμενο ο υπόχρεος, παρά τις ανωτέρω 
αναστολές, να έχει το δικαίωμα να χορηγήσει εντολή 
πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της 
περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να 
συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του 
αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά 
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. 

71 παρ. 4 περ.α Παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες οι 
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής και 
καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων 
οικονομικής συμπεριφοράς των αξιογράφων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 35 ν. 4753/2020 (Α’ 227). 

71 παρ.4 περ. β Παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες οι 
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής και 
καταχώρισης αξιόγραφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς των αξιόγραφων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του αρθρου 28 ν. 4772/2021 (Α’ 17). 

71  παρ. 4 περ. γ Ρυθμίζεται η προθεσμία εξόφλησης αξιόγραφων των παρ. 
α’ και β’ σε εξήντα (60) ημέρες, τα οποία ενδέχεται να 
σφραγιστούν, ώστε να μην καταχωρίζονται σε αρχεία 
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. 

72 Προβλέπεται η απαλλαγή στην παράδοση, ενδοκοινοτική 
απόκτηση και εισαγωγή αγαθών και των συνδεόμενων 
υπηρεσιών στον διεθνή οργανισμό μετανάστευσης (ΔΟΜ),  
προκειμένου να τα διαθέσει σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, 
προαναχωρησιακά κέντρα και δομές φιλοξενίας πολιτών 
τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του 
Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency 
Support Instrument - ESI). 

73 Η παράταση των προθεσμιών που αναφέρονται στην 
προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου 
να επιτευχθεί η ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων οικον. έτους 2020 και οι  δαπάνες 
του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια ληψοδοσία, 
καθώς και προκειμένου δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους  2020 [προκαταβολές κατά το 
άρρου 114 του ν.4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους 
κατά την  περ.  α της παρ. 7  του άρθρου 27 του 
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ν.4223/2013 (Α΄ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών] να 
εμφανιστούν επίσης στη δημόσια ληψοδοσία, με την 
έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών ενταλμάτων. 

74 Σκοπός της διάταξης είναι ο καθορισμός των όρων, 
προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την κατ’ εξαίρεση 
μεταφορά υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο. Με την 
προτεινόμενη διάταξη, εισάγεται ένα συνεκτικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο αναφορικά με το ζήτημα της ενδεχόμενης 
μεταφοράς επιχειρήσεων καζίνο, τόσο γενικά όσο και 
ειδικότερα για το καζίνο της Πάρνηθας, σε πλήρη 
συμμόρφωση με την πρόσφατη απόφαση ΣτΕ 44/2021. 
Ειδικότερα, θεσπίζεται το καθεστώς για τη δυνητική, 
εξαιρετική μεταφορά των επιχειρήσεων καζίνο, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης αυστηρής διαδικασίας, μέσω της 
οποίας τεκμηριώνονται πλήρως οι εξαιρετικοί λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι 
επιχειρήσεις καζίνο που θεωρούν επιβεβλημένη τη 
μεταφορά τους υποβάλλουν αίτηση στην ΕΕΕΠ 
συνοδευόμενη από φάκελο τεκμηρίωσης και ότι με 
προεδρικό διάταγμα εγκρίνεται η κατ’ εξαίρεση μεταφορά 
του καζίνο και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, 
περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή 
της. 

 

Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος 

Βλ. συνημμένη έκθεση 

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος 

Βλ. συνημμένη έκθεση 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ Αύξηση εσόδων          
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Μείωση δαπανών         

Εξοικονόμηση χρόνου Χ  Χ Χ     

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 Χ Χ Χ     

Άλλο   Χ*     

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ   Χ Χ      

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών  Χ  Χ  Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών  Χ Χ  Χ      

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων  Χ  X  χ     

Άλλο  Χ*      

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρα 57-70 
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγεται ένα πρόγραμμα υποστήριξης των επιχειρήσεων και φυσικών 
προσώπων-επιτηδευματιών, μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου, για την αποπληρωμή επιχειρηματικών 
δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. Οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν το γενικό πληθυσμό, καθώς η Πολιτεία λαμβάνει υπόψη της ότι οι 
οικονομικές δυνατότητες των πολιτών δεν είναι οι ίδιες και ότι η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η 
παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων- 
επιτηδευματιών, που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας, είναι καταλυτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή. Αναδεικνύει, επιπλέον, την κρατική 
ευθύνη, διασφαλίζοντας αφενός την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου και 
αφετέρου εδραιώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος. Περαιτέρω, το όφελος της 
παρούσας ρύθμισης συνίσταται στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγω της αμιγώς ηλεκτρονικής 
διαδικασίας αίτησης, έγκρισης και καταβολής της συνεισφοράς.  
Με τη ρύθμιση της παρούσας, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου, εμπεδώνεται η κουλτούρα 
ρύθμισης των οφειλών και εξασφαλίζεται η στήριξη και ανάπτυξη υγειών επιχειρήσεων και η πρόληψη 
γένεσης  κοινωνικών προβλημάτων.  
Επίσης, συνιστά ένα μέτρο εθνικά αναπτυξιακό, καθώς παρέχει μια στήριξη στους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί 
να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, αντιμετωπίζοντας τα βάρη που προκλήθηκαν λόγω του κορωνοϊού, τα 
οποία αδυνατούν να σηκώσουν, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ρευστότητας, τη μείωση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αύξηση των ρυθμίσεων των καταγγελμένων δανείων. Τέλος, με το εν λόγω 
πρόγραμμα διαμορφώνονται οι  κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μειωθεί δραστικά το υψηλό ιδιωτικό χρέος, 
αλλά και να αποτραπεί η δημιουργία νέου, συμβάλλοντας, έτσι, καθοριστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας 
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στην πραγματική οικονομία.  

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία        

Υποδομή / 
εξοπλισμός          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων          

Άλλο         

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης         

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση         

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

         

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρα 57-70 
Από την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Και 
τούτο διότι, στο πλαίσιο επιδότησης δανείων φυσικών προσώπων δυνάμει του ν. 4714/2020 (Α’ 148) 
(Πρόγραμμα «Γέφυρα») έχει αναπτυχθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία συγκεντρώνει 
ηλεκτρονικά όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων/εταιρίες παροχής πιστώσεων. Η εν λόγω πλατφόρμα μετά τις συνεχείς αναβαθμίσεις της έχει 
καταστεί πλήρως λειτουργική και αποτελεσματική, συγκεντρώνοντας όλη την απαιτούμενη πληροφορία για 
τις οφειλές των αιτούντων, αποφεύγοντας τον περιττό διοικητικό φόρτο, καθώς και την ταλαιπωρία των 
οφειλετών όπως αναζητήσουν σχετική βεβαίωση οφειλών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/εταιρείες 
διαχείρισης απαιτήσεων/εταιρίες παροχής πιστώσεων. Εξάλλου η ως άνω πλατφόρμα θα αναβαθμιστεί 
περαιτέρω, ώστε να υπηρετήσει  τις ανάγκες του νέου πλαισίου, ανακτώντας αυτόματα όλα τα αναγκαία 
στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές των αιτούντων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/εταιρείες διαχείρισης 
απαιτήσεων/εταιρίες παροχής πιστώσεων, και να μην απαιτείται η χρονοβόρα και συχνά κοστοβόρα 
βεβαίωση οφειλών, η οποία οδηγούσε σε ταλαιπωρία των οφειλετών και καθυστερήσεις. 
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20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου       

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

       

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

    Χ*     

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο         

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρα 57-70 

Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν φαίνεται να ελλοχεύουν αξιοσημείωτοι προβλέψιμοι κίνδυνοι ή 

δυσμενείς συνέπειες από την εφαρμογή της στην οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς, καθώς ναι μεν 

υφίσταται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό για τη χορήγηση της ενίσχυσης, η οποία ωστόσο είναι 

χρονικά περιορισμένη, οπότε εντός αυτού του στενού χρονικού περιθωρίου δεν μπορούν να ανακύψουν 

σοβαροί κίνδυνοι τόσο στους ίδιους τους θεσμούς, όσο και στην ίδια την κοινωνία και την αγορά στο σύνολο 

της.  
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21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από 

την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή 

από τους συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με άλλα 
υπουργεία / υπηρεσίες 

  

 
 
 
 
 

Συνεργασία με 
κοινωνικούς φορείς / 
Ανεξάρτητες Αρχές 

 

 
 
 

 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 

 
 
 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 
 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

Άρθρα 57-70 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετίζονται με τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του 
Συντάγματος. 

25. Ενωσιακό δίκαιο 
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Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
 
 Κανονισμός 

 

 
 
 Οδηγία 

 

 
 
 Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

Άρθρο 74 
ΣτΕ (Ολομ.) 44/2021. 

 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 
 

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 
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Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 
 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

Άρθρο 71   
 
4.α) Οι προθεσμίες των εβδομήντα 
πέντε (75) ημερών της περ. α’ της 
παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της 
παρ. 3 του άρθρου 35 ν. 4753/2020 
(Α’ 227), οποίες παρατάθηκαν κατά 
σαράντα πέντε (45) ημέρες 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 
28 ν. 4772/2021 (Α’ 17), 
παρατείνονται κατά επιπλέον 
τριάντα (30) ημέρες.  
 
β) Οι προθεσμίες των εβδομήντα 
πέντε (75) ημερών της περ. α’ της 
παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της 
παρ. 3 του άρθρου 28 ν. 4772/2021 
(Α’ 17) παρατείνονται κατά 
επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  
 
γ) Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των περ. α’ και β’, 
τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και 
καταχωρίστηκαν σε αρχεία 
δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς, διαγράφονται από 
τη δημοσίευση του παρόντος και 
δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε 

Άρθρο  28 ν. 4772/2021: 
 
1.α) Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 
28η.2.2021, για τους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των 
επιχειρήσεων που, είτε έχουν 
αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ` 
εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της 
Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά 
από την επιδημία του κορωνοϊού 
COVID-19, αναστέλλονται οι 
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 
πληρωμής οφειλόμενων από αυτές 
αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε 
(75) ημέρες από την αναγραφόμενη 
ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. 
Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την 
εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται 
οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν 
μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το 
διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του 
έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο 
του 40% σε σχέση με τον κύκλο 
εργασιών του αντίστοιχου 
διαστήματος του έτους 2019. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
μετά από εισήγηση του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των 
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αυτά, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφληθούν εντός εξήντα (60) 
ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη 
τους. Για τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από τα αξιόγραφα της 
παρούσας, η έκδοση διαταγής 
πληρωμής, καθώς και η λήψη 
πάσης φύσεως μέτρων ή η 
διενέργεια πράξεων αναγκαστικής 
εκτέλεσης αναστέλλονται κατά 
εξήντα (60) ημέρες από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους.  
 
 
 
 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με 
όμοια απόφαση δύναται να 
μεταβάλλεται το ποσοστό του 
προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να 
τροποποιείται το χρονικό διάστημα 
που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση 
του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για 
τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά 
την 1η.1.2020, προκειμένου να 
ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας αρκεί να 
δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που 
περιλαμβάνεται στην απόφαση του 
τρίτου εδαφίου της παρούσας, μη 
συνυπολογιζομένου του κύκλου 
εργασιών τους. 
 
 β) Τα οριζόμενα στην περ. α΄ ισχύουν 
για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές 
και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία 
πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά 
από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει 
υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή 
αποδέκτες ή κομιστές τους, στα 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 
περιλαμβανομένων των 
υποκαταστημάτων αλλοδαπών 
πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 
(Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, των ιδρυμάτων 
πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), 
των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού 
χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), 
καθώς και των υποκαταστημάτων και 
των αντιπροσώπων ιδρυμάτων 
πληρωμών και ιδρυμάτων 
ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν 
σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων 
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ημερών από την επόμενη της 
συμπερίληψης των συγκεκριμένων 
ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. 
α΄ ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών 
από την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης του τέταρτου εδαφίου της 
περ. α΄. Η διαβίβαση και 
γνωστοποίηση των αξιογράφων, 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 
πραγματοποιείται μέσω ειδικής 
σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των 
πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του 
συστήματος πληρωμών της εταιρίας 
ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύμφωνα 
με τις οδηγίες των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση 
εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη 
διαβίβαση των αξιογράφων στα 
πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να 
ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην 
περ. α΄ αναστολή των προθεσμιών. Για 
τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας 
τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία 
από τη Φορολογική Διοίκηση. 
 
 2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και 
τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 
149), αξιόγραφα οφειλόμενα από 
επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρ. 1, επί των οποίων 
έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να 
βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 
την πληρώτρια τράπεζα από την 
2η.1.2021 έως τη δημοσίευση της 
απόφασης της περ. Α΄ της παρ. 1 με 
την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, δεν 
καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων 
οικονομικής συμπεριφοράς, που 

206



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς 
που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, 
εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 
εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας, τα οποία δεν 
εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε 
αρχεία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη 
δημοσίευση του παρόντος και δεν 
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν 
αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 
εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από τα 
αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση 
διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη 
πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια 
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης 
αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε 
(75) ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη 
τους. 
 
3 β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν 
δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην απόφαση της παρ. 1, εάν το 
σύνολο της αξίας των αξιογράφων που 
αναστέλλονται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παρ. 1, είναι 
μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό 
(50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου 
συναλλαγών τους του αμέσως 
προηγούμενου φορολογικού έτους, 
όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση 
τις συνολικές εκροές που έχουν 
περιληφθεί σε αρχικές και 
τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή 
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με 
βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες 
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προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν 
δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., 
απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του 
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. 
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 
3259/2004, το ευεργέτημα της μη 
καταχώρισης των οφειλόμενων από 
αυτούς αξιογράφων σε αρχεία 
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 
που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν 
γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από 
φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν 
αυτών, εάν αποδεδειγμένα 
εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε 
(75) ημερών από τη σφράγιση ή τη 
λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία 
οφείλουν και για τα οποία έχει 
βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί 
αδυναμία πληρωμής από την 
πληρώτρια τράπεζα από την 2η.1.2021 
έως την 28η.2.2021. Αξιόγραφα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν 
και καταχωρίστηκαν σε αρχεία 
δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη 
δημοσίευση του παρόντος και δεν 
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν 
αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 
εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την 
εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται 
κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των 
επιχειρήσεων που παρουσιάζουν 
σημαντική αύξηση του κύκλου των 
συναλλαγών τους στη διάρκεια της 
κρίσης από την επιδημία του 
κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται με την με αρ. 
Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για την 
εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές 
των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική 
βεβαίωση από τη Φορολογική 
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Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο 
κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως 
προηγούμενου φορολογικού έτους. 
 
7. Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε 
(75) ημερών της περ. α΄ της παρ. 1, της 
παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 35 ν. 4753/2020 (Α΄ 227) 
παρατείνονται κατά επιπλέον σαράντα 
πέντε (45) ημέρες. Κατά παρέκκλιση 
του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της 
περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του 
ν. 3259/2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα 
πληρωτέα από επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
ν. 4753/2020 (Α΄ 227), για τα οποία 
έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής 
από την πληρώτρια τράπεζα έως την 
ημερομηνία δημοσίευσης της υπό 
στοιχεία Α1259/2020 (Β΄ 5250) 
απόφασης, δεν καταχωρίζονται σε 
αρχεία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς που τηρούνται από 
πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά 
ιδρύματα, ή από φορείς που 
λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν 
αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 
Απριλίου 2021. 
 

Άρθρο 72  
 
Μετά την περ. ιη΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 
2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται 
περίπτωση ιθ΄ ως εξής: 
 
«ιθ) η παράδοση αγαθών και η 
συνδεόμενη με αυτά παροχή 
υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) καθώς και η 
εισαγωγή και ενδοκοινοτική 
απόκτηση αγαθών από τον 

 
 
Συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 27 
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 
248) 
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οργανισμό και η συνδεόμενη με 
αυτά παροχή υπηρεσιών προς 
αυτόν, με σκοπό τα αγαθά αυτά και 
οι υπηρεσίες να διατεθούν 
περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος, 
προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. τα 
Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο 
άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 
και την Ανώνυμη Εταιρεία 
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο 
πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούνται 
αποκλειστικά μέσω του Εργαλείου 
Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης 
(Emergency Support Instrument - 
ESI), με σκοπό την κάλυψη αναγκών 
που προέκυψαν λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και την 
κάλυψη αναγκών των πολιτών 
τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή 
προστασία.» 
 

30. Κατάργηση διατάξεων 

  

  

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 74 

9(α) Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 
2206/1994 (Α΄62), ως προς την 
απαγόρευση μεταφοράς καζίνο, 
καταργείται. 

 
 
 
3. Απαγορεύεται η μεταφορά των 
καζίνο των επιχειρήσεων στις οποίες 
έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του 
παρόντος νόμου εκτός των 
γεωγραφικών θέσεων που ορίζονται 
στην οικεία άδεια, για όλη τη διάρκεια 
του χρόνου της άδειας. Ειδικώς για τις 
παρακάτω επιχειρήσεις, το καζίνο 
μπορεί να μεταφερθεί και εντός των 
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παρακάτω ζωνών ανά επιχείρηση 
καζίνο, για όλη τη διάρκεια του χρόνου 
της άδειας: 
 
 α) Για το καζίνο που λειτουργεί στη 
θέση του Μον Παρνές στην Πάρνηθα 
είτε στη θέση αυτή είτε στην περιοχή 
που έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 6 επ. του ν. 
4499/2017 (Α` 176), υπό τους όρους 
και προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
οικείες διατάξεις. 
 
 β) Για το καζίνο που λειτουργεί στην 
κοινότητα Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης, 
εντός του νομού Θεσσαλονίκης μέσα 
σε περιμετρική ζώνη δεκαπέντε (15) 
χιλιομέτρων από την πλατεία 
Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. 
 
 γ) Για το καζίνο που λειτουργεί στις 
εγκαταστάσεις στο Δήμο Λουτρακίου - 
Αγίων Θεοδώρων, θέση Λειβαδάκι 
(Ο.Τ.Α. 278, Α279), εντός του Δήμου 
Λουτρακίου-Περαχώρας. 
 
 δ) Για το καζίνο που λειτουργεί στην 
κοινότητα του Ρίο στον νομό Αχαΐας, 
εντός του νομού Αχαΐας. 
 
 ε) Για το καζίνο που προβλέπεται 
σύμφωνα με το ν. 2206/1994 να 
λειτουργήσει, εντός του νομού της 
Φλώρινας. 
 
 στ) Για το καζίνο που λειτουργεί στο 
Δήμο Κέρκυρας, εντός της νήσου 
Κέρκυρας. 
 
 ζ) Για το καζίνο που λειτουργεί στο 
Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, εντός της 
νήσου Σύρου. 
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Άρθρο 74 
 
9(β) Τα άρθρα 6 έως 10 του ν. 
4499/2017 (Α΄176) για την 
«Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» 
καταργούνται. 

 

Άρθρο 6 

 Διατάξεις για την «Ελληνικό Καζίνο 
Πάρνηθας Α.Ε.» 

 1. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 
2206/1994 (Α` 62), επιτρέπεται η 
μεταφορά του καζίνο της επιχείρησης 
«Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» 
(«ΕΚΠΑ Α.Ε.») από την Πάρνηθα εντός 
της Περιφέρειας Αττικής και 
ειδικότερα, εντός των διαδημοτικών 
κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των 
Αναπτυξιακών Αξόνων διεθνούς και 
εθνικής εμβέλειας ή των Πόλων 
εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, 
όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 
10 και 11 του ν. 4277/2014 (Α` 156), 
εκτός των περιοχών που υπάγονται 
στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και 
Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες 
Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, 
καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής 
Αττικής όπως ορίζονται στα άρθρα 8 
και 9 του ν. 4277/2014, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 

 α) Από πολεοδομική - χωροταξική 
άποψη: 

 αα) Η περιοχή στην οποία επιτρέπεται 
να γίνει η μεταφορά πρέπει να έχει 
υπερτοπικό χαρακτήρα που 
καθορίζεται από τις ισχύουσες χρήσεις 
γης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή 
Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής 
αποκλειομένων των περιοχών αμιγούς 
ή γενικής κατοικίας. 

 ββ) Το ακίνητο που θα δεχτεί τη 
μεταφορά της χρήσης «καζίνο» και 

212

javascript:open_article_links(65933,'1')
javascript:open_links('711053,65933')
javascript:open_article_links(627267,'10')
javascript:open_article_links(627267,'10')
javascript:open_article_links(627267,'11')
javascript:open_links('711053,627267')
javascript:open_article_links(627267,'8')
javascript:open_article_links(627267,'9')
javascript:open_links('711053,627267')


Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

βρίσκεται εντός των παραπάνω 
περιοχών, πρέπει να έχει πρόσωπο επί 
του κυρίου οδικού δικτύου, όπως 
ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
- Αττικής (ΡΣΑ) του ν. 4277/2014. 

 γγ) Η χρήση καζίνο που θα 
εγκατασταθεί, πρέπει να συνδυάζεται 
με τις υφιστάμενες εγκατεστημένες 
λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, 
έτσι ώστε στο πλαίσιο της 
πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει 
μέρος πόλου εμπορικών - 
επιχειρηματικών - τουριστικών 
δραστηριοτήτων. 

 δδ) Η χωροθέτηση και η έγκριση της 
χρήσης για το ακίνητο που θα δεχτεί τη 
μεταφορά, κατά τα λοιπά, υλοποιείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 
«Ειδικά Χωρικά Σχέδια» του ν. 
4447/2016 (Α` 241). 

 Για τη μεταφορά και την ανάπτυξη του 
καζίνο και των συνοδευτικών αυτού 
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε 
εκτός σχεδίου πόλεως έκταση ισχύει η 
παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994. 

 Β) Υποχρέωση διενέργειας επένδυσης: 

 Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διενεργήσει 
στη νέα θέση μετεγκατάστασης 
επένδυση για έργα ανάπτυξης, το 
ύψος της οποίας δεν θα υπολείπεται 
των εκατό εκατομμυρίων 
(100.000.000) ευρώ, η οποία θα 
καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της 
επιχείρησης, τουλάχιστον κατά το 
ποσό που θα ορίζεται με την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 8. Η 
επένδυση που θα διενεργήσει η ΕΚΠΑ 
Α.Ε. θα περιλαμβάνει λειτουργίες 
πολιτισμού, διασκέδασης εστίασης 
τουρισμού και αναψυχής 
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πληρουμένων των προϋποθέσεων του 
νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση 
αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών 
πράξεων. 

 γ) Διασφάλιση θέσεων εργασίας: 

 Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διατηρήσει τις 
υπάρχουσες θέσεις εργασίας 
δημιουργώντας τουλάχιστον 
τριακόσιες (300) νέες θέσεις εργασίας 
με αναλογία θέσεων προς Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα 
(1/1), υποχρέωση που θα ισχύει 
τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα 
που θα προσδιορίζεται στην κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 8, 
λαμβανομένων υπόψη των 
οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης 
και του όγκου εργασιών της. 

 δ) Από εποπτική άποψη, για τη 
μεταφορά απαιτείται η έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), η 
οποία τροποποιεί την ισχύουσα άδεια 
της επιχείρησης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3139/2003 (Α` 100) και 
εγκρίνει τη μεταφορά του καζίνο στη 
θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 9. Η εν λόγω απόφαση της 
ΕΕΕΠ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και εκδίδεται 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στις διατάξεις του 
παρόντος Κεφαλαίου, 
περιλαμβανομένης της κοινής 
υπουργικής απόφασης του άρθρου 8 
και στις κανονιστικού χαρακτήρα 
διατάξεις της ΕΕΕΠ. 

 2. Το δικαίωμα της ΕΚΠΑ Α.Ε. για 
μεταφορά του καζίνο μπορεί να 
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ασκηθεί με αίτηση που υποβάλλει η 
ΕΚΠΑ Α.Ε. στην ΕΕΕΠ. Η μεταφορά 
εγκρίνεται με απόφαση της ΕΕΕΠ, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 9, και η 
μεταφορά του καζίνο μπορεί να 
πραγματοποιηθεί το νωρίτερο μετά 
την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
και, σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε 
(5) ετών. 

Άρθρο 7 

 1. Η άδεια της ΕΕΕΠ του άρθρου 9 
εκδίδεται υπό την αίρεση της 
μεταβίβασης στην Εταιρία Ακινήτων 
Δημοσίου («ΕΤΑΔ Α.Ε.») των ακινήτων 
που εισφέρθηκαν στην ΕΚΠΑ Α.Ε. με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του 
ν. 3139/2003. Η μεταβίβαση 
πραγματοποιείται αυτοδικαίως, όπως 
ειδικότερα θα ορίζεται στην κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 8, 
χωρίς την καταβολή τιμήματος στην 
ΕΚΠΑ Α.Ε., της αξίας των ακινήτων 
αφαιρουμένης από την υπεραξία που 
αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της 
μεταφοράς της κατά το άρθρο 6. Η 
ΕΚΠΑ Α.Ε. θα εξακολουθήσει να 
διατηρεί στην κατοχή της τα 
μεταβιβαζόμενα ακίνητα για εύλογο 
χρονικό διάστημα και στο μέτρο που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών του άρθρου 6 και των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, 
σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και, 
ιδίως με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου, και σύμφωνα με την 
απόφαση της ΕΕΕΠ του άρθρου 9, 
όπως θα ορίζεται και θα εξειδικεύεται 
στην κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 8. 

 2. Η αξία των ακινήτων που θα 
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μεταβιβάσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. στην ΕΤΑΔ 
Α.Ε. εκτιμάται από Πιστοποιημένο 
Εκτιμητή, που ανήκει στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, που επιλέγει 
η ΕΕΕΠ, κατά τα, ειδικότερον, 
οριζόμενα στην κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 8. 

 3. Η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποχρεούται σε 
αποξήλωση των προσωρινών 
εγκαταστάσεών της και αποκατάσταση 
του τοπίου με φυτά προσαρμοσμένα 
στο οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας, εντός χρονικού 
διαστήματος όχι μεγαλύτερου του ενός 
(1) έτους από την έναρξη λειτουργίας 
του καζίνο στη νέα θέση. Για την ως 
άνω αποκατάσταση απαιτείται η 
σύνταξη φυτοτεχνικής μελέτης που 
υποβάλλεται από την ΕΚΠΑ Α.Ε. και 
εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση 
Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. Η δαπάνη αποκατάστασης 
βαρύνει την ΕΚΠΑ Α.Ε.. 

 4. Για τη συντήρηση και λειτουργία 
των εγκαταστάσεων, του τελεφερίκ, 
καθώς και για την προστασία του 
Εθνικού Δρυμού και τη συντήρηση του 
οδικού δικτύου, η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα 
διαθέτει υπέρ των αρμόδιων φορέων 
(ΕΤΑΔ Α.Ε., Φορέας Διαχείρισης 
Δρυμού) ποσό ενός και ημίσεως (1,5) 
εκατομμυρίου ευρώ ετησίως από τα 
κέρδη των παιγνίων και πέραν του 
ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού 
Δημοσίου σε αυτά, για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών από την 
έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα 
θέση. Από το ίδιο χρονικό σημείο 
καταργούνται οι διατάξεις της 
περίπτωσης β` της παρ. 3 και της 
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περίπτωσης β` της παρ. 5 του άρθρου 
3 του ν. 3139/2003. 

 

 Άρθρο 8 

 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Οικονομικών και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται: 

 

 α) κανόνες και όροι για τη διασφάλιση 
από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ 
Α.Ε. της επένδυσης που αυτή θα 
διενεργήσει στη νέα θέση 
μετεγκατάστασης για έργα ανάπτυξης, 
κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β` 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6, 

 

 β) οι όροι υπό τους οποίους οι ιδιώτες 
μέτοχοι της εταιρίας ΕΚΠΑ Α.Ε. θα 
αναλάβουν την υποχρέωση, μεταξύ 
άλλων, να ενισχύσουν την εταιρία 
ΕΚΠΑ Α.Ε. με ίδια κεφάλαια, το ύψος 
των οποίων θα καθορισθεί με την εν 
λόγω απόφαση επί τη βάσει της 
υπεραξίας που αποκτά η εν λόγω 
εταιρία λόγω αυτής της μεταφοράς, η 
οποία θα αποτιμηθεί στη βάση των 
δεδομένων που θα ισχύουν κατά το 
χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως 
στην ΕΕΕΠ, με έκθεση ανεξάρτητου 
εκτιμητή, όπως θα ορίζεται ειδικότερα, 
στην εν λόγω κοινή υπουργική 
απόφαση, με σκοπό τον προσδιορισμό 
της υπεραξίας που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. 
λόγω της μεταφοράς, 
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 γ) η μέθοδος καταβολής από τους 
ιδιώτες μετόχους, υπό μορφή ιδίων 
κεφαλαίων, στο μετοχικό κεφάλαιο της 
ΕΚΠΑ Α.Ε. του ποσού της υπεραξίας 
της ΕΚΠΑ Α.Ε., όπως θα καθορισθεί 
κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β`, 
μετά την αφαίρεση της αξίας των 
ακινήτων που η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα 
μεταβιβάσει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7, χωρίς το 
ποσοστό συμμετοχής της στην ΕΚΠΑ 
Α.Ε. να μειωθεί, μετά την ως άνω 
κεφαλαιακή ενίσχυση, κάτω του 
48,9%, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων του άρθρου 6, καθώς και 

 

 δ) ειδικά θέματα και λεπτομέρειες ως 
προς την εφαρμογή των διατάξεων των 
περιπτώσεων β` έως δ` της 
παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 και των άρθρων 7 και 9. 

 

 Άρθρο 9 

 1. Με απόφαση της ΕΕΕΠ εκδίδεται η 
άδεια για τη μεταφορά του καζίνο της 
ΕΚΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6, κατόπιν υποβολής 
αίτησης από την ΕΚΠΑ Α.Ε., η οποία 
περιέχει: 

 α) πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο 
(business plan) για τη λειτουργία του 
καζίνο στη νέα του θέση, σε βάθος 
πενταετίας και την ανάπτυξη της 
επένδυσης στη νέα θέση 
εγκατάστασης του καζίνο, σε 
συνδυασμό με τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις και τα λοιπά θέματα 

218



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

υλοποίησης της επένδυσης, τους 
κύριους και επικουρικούς χώρους 
διοργάνωσης και διεξαγωγής των 
παιγνίων, το είδος και τον αριθμό των 
επιτρεπόμενων παιγνίων και άλλα 
συναφή θέματα, καθώς και θέματα 
που συνδέονται με την εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος και την 
προστασία του κοινωνικού 
συμφέροντος, 

 β) απόφαση προέγκρισης του Γενικού 
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην περίπτωση α` της παρ. 5 του 
άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α` 241), 
εφόσον απαιτείται, 

 γ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης της επένδυσης και 
μεταφοράς και έναρξης λειτουργίας 
του καζίνο στη νέα θέση, 

 δ) τις πηγές και τους φορείς 
χρηματοδότησης της νέας επένδυσης, 

 ε) αναλυτική επιμέτρηση του κόστους 
της νέας επένδυσης, 

 στ) αναλυτική εκτίμηση του άμεσου 
δημοσιονομικού οφέλους που 
προκύπτει από τη νέα επένδυση, του 
κοινωνικού κόστους/οφέλους που 
αυτή συνεπάγεται, καθώς και των 
ωφελειών που θα προκύψουν για την 
εθνική οικονομία, 

 ζ) περιγραφή των άμεσων θέσεων 
εργασίας που αφενός πρόκειται να 
διατηρηθούν και αφετέρου να 
προστεθούν στις υφιστάμενες, ανά 
ειδικότητα και επιμέρους 
επιχειρηματική δραστηριότητα, 
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τηρουμένων όσων προβλέπονται στην 
περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6, 

 η) ανάλυση κινδύνων που μπορούν να 
επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση 
της επένδυσης, 

 θ) τις διασφαλίσεις που πρέπει να 
αναλάβουν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή, κατά 
περίπτωση, οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής 
για την εκπλήρωση και τήρηση των 
υποχρεώσεων κατά τις διατάξεις του 
νόμου σε σχέση με τη μεταφορά, και 

 ι) κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή 
έγγραφο, που κρίνεται σκόπιμο να 
υποβληθεί στην ΕΕΕΠ για τη 
διαμόρφωση της κρίσης της. 

 2. Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την 
έγκριση της μεταφοράς εκδίδεται 
κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως και 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του νόμου. 

 3. Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο 
στη νέα θέση προϋποθέτει την έκδοση 
απόφασης της ΕΕΕΠ, με την οποία 
βεβαιώνεται η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που ανέλαβε η ΕΚΠΑ 
Α.Ε. για τη μεταφορά στη νέα θέση. 
Προκειμένου για την εκπλήρωση όρων 
και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
ΕΚΠΑ Α.Ε. για το μέλλον, μετά την 
έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ που 
εγκρίνει τη μεταφορά, η ΕΕΕΠ 
πιστοποιεί, προοδευτικά, την πλήρωση 
των όρων αυτών έως την έναρξη της 
λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο 
στη νέα της θέση. Για την έκδοση των 
πράξεων αυτών η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποβάλλει 
στην ΕΕΕΠ, προοδευτικά, πλήρη 
αναφορά για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων 

220



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

της επένδυσης συνοδευόμενη από τις 
σχετικές με τις επιμέρους 
δραστηριότητες εγκρίσεις και άδειες 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Για την έκδοση των σχετικών 
πράξεων που διαπιστώνουν την 
πλήρωση των όρων που έχει θέσει η 
αρχική εγκριτική απόφαση της ΕΕΕΠ, 
εφόσον πρόκειται για υλοποίηση 
επιμέρους τμημάτων της επένδυσης τα 
τμήματα αυτά πρέπει να έχουν 
καταστεί πλήρως λειτουργικά. 

 4. Αν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή οι ιδιώτες μέτοχοι 
αυτής δεν τηρήσουν υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας μεταφοράς είτε 
συμβατικώς είτε εκ του νόμου, η ΕΕΕΠ 
επιβάλλει, κατ` ανάλογη εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 
51 του ν. 4002/2011 (Α` 180), τις 
διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται σε αυτές. 

 5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της 
τήρησης όλων των προβλεπόμενων 
διαδικασιών και υποχρεώσεων που 
απαιτούνται για την ορθή λειτουργία 
του καζίνο ασκούνται από την ΕΕΕΠ, 
σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπό- 
μενα στην άδεια λειτουργίας στον 
Κανονισμό Παιγνίων της παρ. 3 του 
άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις 
σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις 
της ΕΕΕΠ της παρ. 5 του άρθρου 54 του 
ν. 4002/2011 και τις κείμενες 
διατάξεις. Μετά την έναρξη 
λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο 
στη νέα της θέση, τα σχετικά με την 
άδεια λειτουργίας του καζίνο θέματα 
ρυθμίζονται ή/και τροποποιούνται, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2206/1994. 
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 Άρθρο 10 

 Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για 
το καζίνο της Πάρνηθας που έρχονται 
σε αντίθεση με τις διατάξεις του 
παρόντος Κεφαλαίου καταργούνται. 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 
 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

Άρθρα 57-70 Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

Άρθρο 71 
 

Υπουργείο Οικονομικών και Α.Α.Δ.Ε /Γεν. 
Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης 

Προσδιορισμός Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ), μεταβολή ποσοστού 
και χρονικού διαστήματος 
μείωσης κύκλου εργασιών 

Άρθρο 72 
 
 

Α.Α.Δ.Ε /Γεν. Δ/νση Φορολογικής 
Διοίκησης/ Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας  

Εφαρμογή διατάξεων του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. με  ν. 
2859/2000) 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

Περ. α’  παρ. 1 
άρθρου 70  
 
 

Κανονιστική  Υπουργείο 
Οικονομικών/ΑΑΔ
Ε 

Προσδιορισμός 
Κωδικών 
Αριθμών 
Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ), μεταβολή 
ποσοστού και 
χρονικού 
διαστήματος 
μείωσης κύκλου 
εργασιών  

Με την ψήφιση 
του σχεδίου 
νόμου εκκίνηση 
διαδικασίας 
έκδοσης της 
κανονιστικής 
απόφασης  

Περ. Γ’  παρ. 1 
άρθρου 71 

Κανονιστική Υπουργείο 
Οικονομικών  

Καθορισμός 
λοιπών 
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αξιογράφων 
που 
εντάσσονται στο 
πεδίο 
εφαρμογής της 
ρύθμισης 

Περ. α’ παρ. 2 
άρθρου 71 
 
 

Κανονιστική Υπουργείο 
Οικονομικών  

Καθορισμός 
διαδικασίας και 
δικαιολογητικών 
για την 
εφαρμογή της 
ρύθμισης. 

Με την ψήφιση 
του σχεδίου 
νόμου εκκίνηση 
διαδικασίας 
έκδοσης της 
κανονιστικής 
απόφασης 

Παρ. 3 άρθρου 
71 

Κανονιστική Υπουργείο 
Οικονομικών 

Ρύθμιση κάθε 
αναγκαίου 
διαδικαστικού 
και τεχνικού 
ζητήματος.  

 

Άρθρο 72   
 
 
 

Ερμηνευτική   
Εγκύκλιος 

Α.Α.Δ.Ε Κοινοποίηση 
διατάξεων του 
νόμου  

Με την ψήφιση 
του σχεδίου 
νόμου εκκίνηση 
επεξεργασίας 
εγκυκλίου  

 
 
 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

 Άρθρα 57-70 
Δεν προβλέπεται 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
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Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

  

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα, Τηλ. 
210 7709 660, email: grammateia@justice.gov.gr 

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ7  

  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ8  

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ9 
Χ 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ10  

  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ11 X 

  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ12  

                                                            
7 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
8 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
9 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
10 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
11 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
12 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΜΕΡΟΣ Γ΄  
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

225

mailto:grammateia@justice.gov.gr


Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

 

Α. Αιτιολογική έκθεση   
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρο 75: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξυπηρετείται η ανάγκη ύπαρξης μιας 
ταχείας, απλοποιημένης και φιλικής προς τον διάδικο διαδικασίας για την 
εκδίκαση των διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των έκτακτων 
συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό 
την αποφυγή του συγχρωτισμού πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους. Περαιτέρω, 
η διάταξη αποβλέπει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων για τα 
δικαστήρια, αλλά και δαπανών των διαδίκων. 

Άρθρο 76: Με την παρούσα ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 
επαναλειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, οι εργασίες των οποίων 
ανεστάλησαν προσωρινά με διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις για τη λήψη 
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Όταν λήξει η επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της 
χώρας, δυνάμει της κοινής απόφασης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4682/2020 (Α’ 76), θα επαννεκινήσουν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 
θα επιτρέπεται η διενέργεια του συνόλου των πράξεων, που αφορούν διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτέλεσης, περαιωθείσες με την πραγματοποίηση του 
πλειστηριασμού μέχρι την 13.5.2021. 

Άρθρο 77: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη 
λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζονται 
πλήρως τα δικονομικά δικαιώματα του αιτούντος, αφετέρου να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός, στις περιπτώσεις που η φυσική παρουσία του διαδίκου ή/και του 
πληρεξουσίου του δεν είναι απαραίτητη. 

Άρθρο 78: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της 
ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να αναστέλλεται μέχρι 
και την 31.5.2021 η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών, που 
απαιτούνται για την έκδοση των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων 
εγγράφων της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 (Α’ 53), καθώς και για τα 
ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων. 

Άρθρο 79: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται έως τις 31.5.2021, η 
αναστολή πράξεων: α) κατάσχεσης, β) πλειστηριασμού, και γ) αναγκαστικής 
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εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη 
κατακυρωτικής έκθεσης του άρθρου 943 και της παρ. 2 του άρθρου 1005 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), επί της κύριας κατοικίας φυσικών 
προσώπων, που χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από τον κορωνοϊό. Για το ίδιο 
χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και 
βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες που σχετίζονται με τις υπό 
αναστολή πράξεις. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρα 75-78: Ο συγχρωτισμός πολλών ατόμων, ιδίως δε των δικηγόρων και 
διαδίκων σε κλειστούς χώρους δικαστηρίων, όπως δικαστικές αίθουσες και 
γραμματείες δικαστηρίων, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ενόψει των 
έκτακτων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19. 

Άρθρο 79: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ανατροπή και ανάσχεση των 
συνεπειών της περιέλευσης σε δυσχερή οικονομική θέση προσώπων, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρα 75-78: Αφορά διαδίκους, δικηγόρους, δικαστές και δικαστικούς 
υπαλλήλους. 

Άρθρο 79: Αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις 
δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. 

 
 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 

Δεν υφίσταται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των 
σχετικών ζητημάτων με δευτερογενή νομοθεσία. 
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πράξης; 

ii)  με αλλαγή 
διοικητικής  πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Τα ρυθμιζόμενα θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν  
με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και δεν επιδέχονται  
νέας ερμηνευτικής προσέγγισης. 

 

 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη 
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση 
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i) βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρα 75-77: Η ομαλή επαναλειτουργία των 
διοικητικών, πολιτικών και ποινικών  
δικαστηρίων, του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Άρθρο 78: Η αποφυγή συγχρωτισμού και η 
απαλλαγή από την επιβάρυνση του κόστους 
έκδοσης των σχετικών εγγράφων, ενόψει των 
δυσμενών οικονομικών συνεπειών, λόγω του 
κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο 79: Η ανακούφιση των φυσικών 
προσώπων, που επλήγησαν από τις δυσμενείς 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, μέσω της αναστολής 
συγκεκριμένων πράξεων αναγκαστικής 
εκτέλεσης σε βάρος της κύριας κατοικίας 
τους. 

ii) μακροπρόθεσμοι: 

Άρθρο 79: Η στήριξη της Πολιτείας στα 
πρόσωπα, που επλήγησαν από τις δυσμενείς 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, ούτως ώστε να μπορέσουν να 
εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, δίχως να 
υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες εις βάρος 
της κύριας κατοικίας τους. 

 
 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:    
ΑΜΕΣΗ     ή/και   ΕΜΜΕΣΗ   

i) Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

Άρθρο 79: Προβλέπεται η χρήση του υφιστάμενου 
πληροφοριακού συστήματος, που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο της επιδότησης του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 
4714/2020 (Α’ 148) (Πρόγραμμα Γέφυρα), για την 
έκδοση της βεβαίωσης πληγέντος, η οποία αποτελεί 
απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση για την 
αναστολή των προβλεπομένων πράξεων. 

ii) Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

 

 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                   

 ΝΑΙ        ΟΧΙ   
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Εξηγήστε: 
Το πληροφοριακό αυτό σύστημα τυγχάνει απολύτως 
συμβατό με την ψηφιακή στρατηγική της χώρας. 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;  ΝΑΙ        ΟΧΙ   

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

Έχει διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με τα λοιπά 
υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα από τα οποία 
αντλεί τις πληροφορίες για τη διαπίστωση της 
πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;             ΝΑΙ        ΟΧΙ   

Εξηγήστε:  

 
 
 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

75 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποφυγή του 
συγχρωτισμού διαδίκων και δικηγόρων στα Τακτικά  
Διοικητικά  Δικαστήρια, στο Συμβούλιο της Επικρατείας  και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία ενόψει των έκτακτων συνθηκών που 
επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

76 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η 
επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων κατά τρόπο 
ώστε να μην υφίσταται συνωστισμός στα δικαστήρια και 
στις γραμματείες αυτών και να αποφεύγονται οι δυσμενείς 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία εξαιτίας της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19. 

77 Η προτεινόμενη διάταξη καλείται να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα της προσέλευσης και του συγχρωτισμού 
μεγάλου αριθμού δικηγόρων στις γραμματείες των 
ποινικών δικαστηρίων, προκειμένου να υποβάλλουν 
αυτοπροσώπως αιτήσεις που αφορούν τα άρθρα 471 και 
497 ΚΠΔ, 341 και 435 ΚΠΔ, 430 και 431 ΚΠΔ, 555 και 557 
ΚΠΔ, 551 ΚΠΔ, 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α ́ 
95), 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α ́ 106) και 
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την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 
78 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποφυγή 

προσέλευσης και συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού 
δικηγόρων, διαδίκων και εν γένει ενδιαφερομένων στις 
γραμματείες των δικαστηρίων, προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και η απαλλαγή από την επιβάρυνση του κόστους 
έκδοσης των σχετικών εγγράφων. Συγκεκριμένα 
αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων 
και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω 
εγγράφων. 

79 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται έως 31.5.2021, 
η αναστολή πράξεων α) κατάσχεσης, β) πλειστηριασμού, 
και γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή 
απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής 
έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 
ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων που 
χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19. 
Eιδικότερα, με την παρ. 1 ορίζονται οι πράξεις που 
καταλαμβάνονται από την ως άνω αναστολή. Στις παρ. 2, 3 
και 4 θεσπίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των 
οποίων ένα φυσικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται πληγέν, ενώ 
στην παρ. 5 θεσμοθετείται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας 
της ακίνητης περιουσίας του προσώπου αυτού. Στην παρ. 6 
προβλέπεται η έκδοση σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, μετά 
τον έλεγχο των κριτηρίων των παρ. 2, 3 και 4. Με την παρ. 7 
προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που έχουν κριθεί επιλέξιμα 
για το Πρόγραμμα Γέφυρα δύνανται να εκδώσουν άμεσα 
την εν λόγω βεβαίωση. Με την παρ. 8 καθορίζεται η 
προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να κατατεθεί η αίτηση 
και να έχει κοινοποιηθεί η βεβαίωση, προκειμένου να λάβει 
χώρα η αναστολή.  Στην παρ. 9 καθίσταται σαφές ότι η 
διαδικασία της παρούσας αναστολής είναι ειδικότερη σε 
σχέση με τις γενικές διατάξεις περί επαναλειτουργίας των 
δικαστηρίων και επαναπρογραμματισμού των εκκρεμών 
υποθέσεων. 

 
 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΜΕΡ

 

 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση χρόνου           

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
         

Άλλο   Χ  Χ     

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
         

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών    Χ  Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών    Χ  Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων    Χ Χ     

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρα 75-77: Το όφελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι η ομαλή επαναλειτουργία των διοικητικών, 
πολιτικών και ποινικών  δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του 
Αρείου Πάγου. 
Άρθρο 78 Το όφελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορά την αποφυγή του συγχρωτισμού και την 
απαλλαγή από την επιβάρυνση του κόστους έκδοσης των σχετικών εγγράφων, ενόψει των δυσμενών 
οικονομικών συνεπειών, λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 
Άρθρο 79: Τα οφέλη των αξιολογούμενων ρυθμίσεων είναι η στήριξη των φυσικών προσώπων που έχουν 
πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μέσω της αναστολής 
συγκεκριμένων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας τους για το χρονικό διάστημα μέχρι 
31.5.2021. Η αναστολή αυτή είναι επιβεβλημένη, καθότι ενδέχεται να επισυμβούν πράξεις αναγκαστικής 
εκτέλεσης, ως αποτέλεσμα συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επιδιώκεται ούτω, η αντιμετώπιση της 
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που θα διαμορφωθεί και η ενεργή στήριξη της Πολιτείας στα πρόσωπα 
αυτά.  
 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία         

Υποδομή / 
εξοπλισμός          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων          

Άλλο          

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης         

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση         

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 79: Δεν προβλέπεται κόστος από την αξιολογούμενη ρύθμιση, καθώς για τον έλεγχο της πλήρωσης 
των κριτηρίων επιλεξιμότητας και τη συνακόλουθη έκδοση της βεβαίωσης πληγέντος χρησιμοποιείται το 
υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιδότησης δανείων κύριας 
κατοικίας του Κεφ. Γ’ του ν. 4714/2020 (Α’ 148) (Πρόγραμμα Γέφυρα). 
  

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου  Χ   Χ     

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

  Χ Χ      
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Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

        

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο  Χ**         

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 79: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς συνέπειες του 
κορωνοϊού COVID - 19 και συνδράμουν τα πρόσωπα που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και 
είναι αντιμέτωπα με πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της δυσκολίας ή αδυναμίας καταβολής των 
υποχρεώσεών τους.  
  

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 
 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 
Άρθρα 2,5 και 25 Συντάγματος. 

  

25. Ενωσιακό δίκαιο 
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Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
 
 Κανονισμός 

 

 
 
 Οδηγία 

 

 
 
 Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 
 

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 
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Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 
 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

75-78 Υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Επαναλειτουργία 
δικαστηρίων και αναστολή 
διαδικαστικών πράξεων λόγω 
της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID - 19 

79  
Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

Οι πράξεις αναγκαστικής 
εκτέλεσης που αναστέλλονται 
λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID - 19.  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

 

 

Επισπεύδον Υπουργείο 

Υπουργείο Εσωτερικών  

Στοιχεία επικοινωνίας: Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός-Συνεργάτης Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, 213 136 4920, m.liarokapis@ypes.gr  

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ13  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ14  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ15  
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ16  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ17 Χ 

  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ18  

                                                            
13 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
14 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
15 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
16 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
17 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών 
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Α. Αιτιολογική έκθεση   
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρο 80: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνονται για λόγους δημόσιας 

υγείας συμβάσεις για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των 

κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, των 

νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων καθώς και του ΕΟΔΥ, των 

κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και 

Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως τη σύναψη συμβάσεων μετά την 

ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών 

διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι 

πέραν της 30ης.6.2021 για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. 

Άρθρο 81: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής 

συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών 

προσώπων, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. 

Δεδομένης της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο πλαίσιο των αναγκαίων 

μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα 

μας, για λόγους που επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας και για όσο 

χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται το ως άνω μέτρο, κρίνεται αναγκαίο 

οι σχετικές συνεδριάσεις να προκηρύσσονται και να διεξάγονται με τη χρήση 

σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους, 

προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματα τους.  

Άρθρο 82: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνονται η θητεία των 

διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των 

πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, 

που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του 

                                                                                                                                                                                      
18 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

238



Β’ 
ΜΕΡ

 

 

 

Αστικού Κώδικα, καθώς και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) καθώς 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν έχει καταστεί δυνατή η διεξαγωγή 

αρχαιρεσιών. 

Άρθρο 83: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνονται οι προθεσμίες για την 

εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης 

ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ 

βαθμού καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά 

για τον σκοπό αυτό.  

Άρθρο 84: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται η δυνατότητα σε δήμους 

στους οποίους δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί σε 

αυτή δεν επαρκεί να αναθέτουν σε διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητες της 

δημοτικής αστυνομίας σχετικά με τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων για τη 

διασφάλιση της τήρησης των μέτρων αποτροπής της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID – 19, δεδομένου ότι η δυνατότητα που είχε χορηγηθεί με το άρθρο 50 του 

ν. 4753/2020 (Α΄227) έληξε την 28η.02.2021 χωρίς να έχει εκδοθεί υπουργική 

απόφαση παράτασης της ισχύος της. Επιπλέον, παρατείνεται η χορηγηθείσα με 

την υφιστάμενη διάταξη εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να παρατείνει 

την ισχύ της διάταξης μέχρι την 30η.09.2021. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  Άρθρο 80: Καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προσλήψεων ή σύναψης 

σύμβασης καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης κατόπιν διαγωνιστικής 

διαδικασίας είναι απαραίτητη η παράταση των σχετικών συμβάσεων μέχρι τον 

χρόνο αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία ιδίως εξαιτίας των 

ιδιαίτερων συνθηκών που προκαλούνται από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19. 

Άρθρο 81: Με την αξιολογούμενη διάταξη αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της 

αδυναμίας διεξαγωγής συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων 

των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους παρά τα μέτρα 

για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19. 

Άρθρο 82: Με την παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης των νομικών 

προσώπων που λειτουργούν βάσει των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα 
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διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους και παρέχεται επαρκής χρόνος 

διεξαγωγής αρχαιρεσιών ενόψει της αδυναμίας διεξαγωγής τους η οποία 

οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Άρθρο 83: Μολονότι οι ταχθείσες προθεσμίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων 

για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, καθώς και εκείνες 

που αφορούν στη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 

που συνάπτονται για τον σκοπό αυτό, συμπληρώνονται στο τέλος του Μαρτίου 

2021, οι Οικονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν έχουν ολοκληρώσει τις 

απαραίτητες εργασίες για την εκκαθάριση των δηλώσεων. 

  Άρθρο 84: Η ανυπαρξία δημοτικής αστυνομίας σε ορισμένους δήμους της χώρας 

και η ανεπαρκής στελέχωσή της σε άλλους καθιστά αδύνατη την αποτελεσματική 

συνεισφορά των δήμων στα κλιμάκια ελέγχου για την τήρηση των μέτρων 

αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID–19, ενώ η προθεσμία ισχύος της 

διάταξης με την οποία παρασχέθηκε σχετική δυνατότητα ανάθεσης τέτοιου 

είδους αρμοδιοτήτων σε διοικητικούς υπαλλήλους έληξε την 28η.02.2021 χωρίς 

να έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση παράτασης της εν λόγω προθεσμίας.  

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Το άρθρο 80 αφορά άμεσα τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο την καθαριότητα, φύλαξη και 

απολύμανση των κτιρίων των υπηρεσιών που αναφέρονται στην διάταξη κι 

έμμεσα το προσωπικό και τους πολίτες που κάνουν χρήση των κτιρίων αυτών. 

Το άρθρο 81 αφορά τα μέλη οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 

ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας. 

Το άρθρο 82 αφορά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών 

καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων 

σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα 

άρθρα 78 κι επ. του Αστικού Κώδικα, καθώς και του Σώματος Ελλήνων 

Προσκόπων κι εμμέσως τα μέλη αυτών. 

Το άρθρο 83 αφορά στις Οικονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και στο 

προσωπικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας που έχει προσληφθεί 

για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της 

χρήσης ακινήτου. Εμμέσως αφορά στα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων 
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οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται.  

Το άρθρο 84 αφορά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, το 

προσωπικό τους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, αλλά και στο σύνολο των Ελλήνων 

πολιτών σε όλη την επικράτεια, καθώς η ρύθμιση σχετίζεται άμεσα με τη 

δυνατότητα των ΟΤΑ να ασκούν τις ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητές τους 

για την αποτελεσματική τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία του 

κορωνοϊού. 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Άρθρο 80: π.δ. 164/2004 (Α' 134), άρθρο εικοστό έκτο της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020 (Α` 76). 
Άρθρο 81: άρθρο 28 ν. 4690/2020 (Α’ 84). 
Άρθρο 82: άρθρο 54 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227). 
Άρθρο 83: παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), άρθρο τριακοστό έκτο του 
ν. 4771/2021 (Α΄ 16) 
Άρθρο 84: άρθρο 50 του ν. 4753/2020 (Α΄227) 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης; 

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται πρέπει να γίνουν με 
τυπικό νόμο. 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
αλλαγή διοικητικής πρακτικής. 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και υλικών 
πόρων; 

Ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
διάθεση περισσότερων πόρων. 
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Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή του 
ΟΟΣΑ: 

 
 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 
 

 

 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

  

 

   

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρο 80: Επιδιώκεται η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας μέχρι την περάτωση των 
διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών 
διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών 
καθαριότητας. 
 
Άρθρο 81: Επιδιώκεται η διεξαγωγή 
συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των 
συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου για όσο χρόνο διαρκούν τα 
μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Άρθρο 82: Σκοπείται η διασφάλιση της 
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ομαλής λειτουργίας των διοικητικών 
συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών 
οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, 
φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και 
συλλόγων, που έχουν συσταθεί και 
λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. 
του Αστικού Κώδικα, καθώς και του Σώματος 
Ελλήνων Προσκόπων. 
 
Άρθρο 83: Έγκαιρη ολοκλήρωση 
εκκαθαρίσεων δηλώσεων για τον καθορισμό 
της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου.  
 
Άρθρο 84: Αξιοποίηση του προσωπικού των 
δήμων στα ελεγκτικά κλιμάκια για την τήρηση 
των μέτρων προστασίας από την πανδημία 
του κορωνοϊού COVID – 19, ώστε να είναι σε 
θέση όλοι οι δήμοι της χώρας να συμβάλλουν 
στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και 
κατ’ επέκταση στην προστασία της υγείας των 
πολιτών.  

ii)  μακροπρόθεσμοι:  
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης19 

 

Εκπαίδευση – Πολιτισμός:  

                                                            
19   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας 
εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στον 
τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών 
από την έναρξη αναζήτησης 

       

Αριθμός πιστοποιημένων 
Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)  

       

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα 
Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας 
(διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή 
Σχολή  

       

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν 
ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ανά 
Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή  

       

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ 

       

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του 
ενεργού πληθυσμού) που συμμετέχουν σε 
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  

       

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

       

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο 
πληθυσμού 

       

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το 
σχολείο πριν την ολοκλήρωση της β’ 
βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / 
έτος  

       

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά 
Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών στο 
σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά 
είδος και αποτελέσματα, και αριθμός 
ευρημάτων 

       

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά 
φορέα, και ποσά που διατέθηκαν 

       

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν 
σε Εφορείες Αρχαιοτήτων 

       

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, 
παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών 

       

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και 
καταβληθείσες αποζημιώσεις, για ακίνητα 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε 
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και 
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε 
μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες 
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

       

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή 
και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα με το 
θέμα, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα 

       

 
Εθνική άμυνα – Εξωτερική πολιτική:  

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο 
(των μαθητών) – Κατανομή ανά 
περιφέρεια 

       

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών 
σχολείων και αριθμός μαθητών που 
φοιτούν σε αυτά 

       

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών         

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από 
προγράμματα ενισχυτικής εκπαίδευσης / 
έτος  

       

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, 
Β’θμια) εκπαίδευσης  
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Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του 
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα 
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση. 
 
Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες 
τιμές (δις.) 

              

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις 
τράπεζες, % ΑΕΠ) 

              

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά 
Μάαστριχτ, % ΑΕΠ) 

              

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή 

              

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα 
από τον φόρο ή τους φόρους στους 
οποίους αφορούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου.  

       

Ποσά που εισπράχθηκαν από 
φορολογικούς ελέγχους 

       

Ποσοστό πράξεων διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής 
προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν 
όλω από τα δικαστήρια 

       

 

Κοινωνική πολιτική: 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και 
ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (και 
ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο 
έτος) και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων 
που καλύπτονται από αυτές.  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν 
χωρίς προσφυγή σε διαμεσολάβηση  

       

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν 
χωρίς προσφυγή σε διαιτησία  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας 
μεσολάβησης  

       

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας 
διαιτησίας   

       

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα 
σχετικά κείμενα αλλά και πραγματική με την 
έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική 
τους λήξη) 

       

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και 
ανά κλάδο οικονομίας  

       

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που 
δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο και κλάδο 
οικονομίας  

       

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας 
και αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που 
προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία 

       

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό ανεργίας         

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων         

Ποσοστό ανεργίας νέων        

Ποσοστό ανεργίας γυναικών        

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική 
περιφέρεια 

       

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού 
επιπέδου 

       

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών 
εργασίας / Δείκτης αμοιβών (ανά βασικό 
τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, 
κατασκευές κ.λπ.) 

       

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της 
συνολικής απασχόλησης (στο σύνολο του 
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 

       

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου (στο σύνολο του 
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους) 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, 
σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό 
αποκλεισμό 

       

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή 
περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες 

       

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του 
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 

       

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει 
επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική δαπάνη 
(συνολικά και ανά επίδομα) 

       

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία        

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται 
από δήμους και άλλες υπηρεσίες 

       

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε 
προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω κρίσης 

       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά 
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού 
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες 
και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής 
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες  

       

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά 
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού 
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες 
και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα 
του ΕΦΚΑ 

       

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά 
πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής 
ασφάλισης 

       

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης        

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του 
ΑΕΠ 

       

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την 
απονομή σύνταξης που γίνονται εν μέρει ή 
εν όλω δεκτές 
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(π.χ. σεισμός, πυρκαγιά) 

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα 
φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες μάθησης 
κλπ)  

       

 
 
 
 
 

ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών 
ανά έτος 

       

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας        

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή         

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή         

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους        

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 
κατοίκους  

       

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας         

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί 
ασθενείς (απόλυτος αριθμός και ανά 
διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, 
περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά 
ιατρεία και επείγοντα περιστατικά) 

       

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ 
μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη επείγουσα 
νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για 
την πρώτη εξέταση) 

       

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους         

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία        

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο   

συνολικά        

ανά περιφέρεια        
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – 
Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων 

       

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη 
εισόδου/χώρα προέλευσης/ ηλικιακή 
ομάδα/φύλο 

       

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης 
των απελαυνομένων/αιτία απέλασης 

       

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση 
δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού 
φιλοξενουμένων) 

       

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά 
μονάδα φιλοξενίας               

 
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που 
προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.) 

Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ 
και γ) μετακλητών υπαλλήλων 

       

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο  

συνολικά        

ανά περιφέρεια        

ανά κλάδο οικονομίας        

ανά ηλικιακή ομάδα        

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο        

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο        

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, 
περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων 
ανά φύλο 
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Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, 
διεύθυνση, γενική διεύθυνση 

       

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο 
INTERNET  

       

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση 
(intranet)  

       

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών 
και φορέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών 
και φορέων  

       

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, 
σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και 
τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο 
νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ 

       

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από 
τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά 
υπηρεσία  

       

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας 
και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της 
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο) 

       

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: 
δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό 
της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο 

       

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες 
αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000 
κατοίκους 

       

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες 
και κατά γεωγραφική περιοχή 

       

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι 
ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, φύλο 
και τάξεις ηλικιών 

       

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των 
αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών 
που προκαλούν το κοινό αίσθημα 
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – 
διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη 
είσοδο και παραμονή στη χώρα 
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Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που 
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων  

       

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά 
αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή 
αστυνόμευσης  

       

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους 
– αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα 
και περιοχή αστυνόμευσης 

       

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για 
αστυνομικές υπηρεσίες  

       

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της 
παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. 
εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα, 
ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών 
και εμπορικών διαφορών 

       

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών 
περιπτώσεων 

       

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την 
επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών, 
διοικητικών και άλλων υποθέσεων 

       

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών 
αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, 
Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο 
Επικρατείας) 

       

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή 
(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά 
δικαστήρια)  

       

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που 
ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση 

       

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το 
σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού 

       

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων 
επίλυσης διαφορών, πχ. Διαμεσολάβηση 

       

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν 
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους 
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(νομική προστασία) 

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής 
δικογράφων 

       

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος 
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και 
συνολική βάση εκκρεμοτήτων)  

       

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια 
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές 
μετατρέψιμες σε χρήμα 

       

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος 
ανά κρατούμενο  

       

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) 
ανά κρατούμενο  

       

 
Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας        

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ        

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά 
κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος 
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές  

       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά 
κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος 
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 

       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων        

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων        

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Μονάδες – Ετήσιες εκπομπές αερίων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά κεφαλή 

       

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται 
από βιολογικούς καθαρισμούς  
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Ποσοστό των ακτών που κρίνονται 
κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το 
σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν 
ακτών  

       

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου 
ύδρευσης κατ’ έτος  

       

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών 
απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες 
χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή 
ενέργειας, λιπασματοποίηση)  

       

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε 
ΧΥΤΑ 

       

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που 
καταστράφηκαν από πυρκαγιά / σύνολο 
δασικών εκτάσεων  

       

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή 
τεχνητό τρόπο) εκτάσεων /σύνολο 
κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές  

       

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε 
σχέση με την συνολική έκταση της χώρας  

       

Ποσοστό του προϋπολογισμού που 
διατίθεται για θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος 

       

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή        

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή 
ενέργειας 

       

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας κατά κεφαλή 

       

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου ανά τριετία 

       

 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

12. Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 
 

13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 
80 Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται οι συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που 
απασχολείται, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και 
απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των 
Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των 
στρατιωτικών νοσοκομείων καθώς και του ΕΟΔΥ, των 
κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων 
Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και των 
κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την 
ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των 
διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών 
καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 
30ης.6.2021. Επιπροσθέτως, συμβάσεις υπηρεσιών 
καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν 
συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76), 
παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 
30η.6.2021. Με τις ρυθμίσεις αυτές σκοπείται η 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας για το εν λόγω χρονικό 
διάστημα. 

81 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα  
διεξαγωγής συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των 
συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, 
χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά 
μέσα. Δεδομένης της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο 
πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, για 
λόγους που επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας και 
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για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται το ως 
άνω μέτρο, κρίνεται αναγκαίο οι σχετικές συνεδριάσεις να 
προκηρύσσονται και να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων 
ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών 
τους, προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματα 
τους. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα συλλογικά 
όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α` 79), των εργοδοτικών 
οργανώσεων, των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 
1712/1987, των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 
(Α΄ 196) και όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει 
του Αστικού Κώδικα ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου, εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων. 

82 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχεται παράταση της 
θητείας των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων 
που λειτουργούν βάσει των άρθρων 78 επ. του Αστικού 
Κώδικα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
τους και παρέχεται επαρκής χρόνος διεξαγωγής 
αρχαιρεσιών ενόψει της αδυναμίας διεξαγωγής τους η 
οποία οφείλεται στα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

83 
 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται παράταση έως 
την 31η.05.2021 για την έγκαιρη ολοκλήρωση των 
απαιτούμενων εργασιών για την εκκαθάριση από τις 
οικονομικές υπηρεσίες των δήμων των δηλώσεων για τον 
καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για 
τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ 
α΄ βαθμού, χωρίς την επιβολή προστίμων για τους 
υπόχρεους. Επιπλέον, παρατείνονται έως την 31η.05.2021 η 
ανώτατη διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου, που μπορεί να συνάψει η Οικονομική Επιτροπή 
αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, 
καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρ. 2 και βρίσκονται 
σε ισχύ. 

84 Αξιοποιείται το προσωπικό των δήμων στα ελεγκτικά 
κλιμάκια για την τήρηση των μέτρων προστασίας από την 
πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19, προκειμένου να είναι 
σε θέση όλοι οι δήμοι της χώρας να συμβάλλουν στην 
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και, κατ’ επέκταση, 
στην προστασία της υγείας των πολιτών, δεδομένου ότι η 
δυνατότητα που είχε χορηγηθεί με την υφιστάμενη διάταξη 
έληξε την 28η.02.2021 χωρίς να έχει εκδοθεί υπουργική 
απόφαση παράτασης της ισχύος της.  
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων  Χ      

Μείωση δαπανών       

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

      

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
Χ  Χ    

Άλλο       

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ  Χ    

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

Χ  Χ    

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 
      

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

Χ  Χ    

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 80: Επιτυγχάνεται η προστασία της δημόσια υγείας και η τήρηση των κανόνων υγιεινής σε δημόσια 
κτίρια.  
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Άρθρο 81: Διασφαλίζεται η σύγκλιση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων 
των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου παρά τα μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. 
 
Άρθρο 82: Διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών 
οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, καθώς και του Σώματος 
Ελλήνων Προσκόπων. 
 
Άρθρο 83: Διασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών για την εκκαθάριση από τις 
Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης 
ακινήτου για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, χωρίς την επιβολή 
προστίμων για τους υπόχρεους. Παράλληλα επιτυγχάνεται και αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ α’ βαθμού.  
 
Άρθρο 84: Εξασφαλίζεται στους ΟΤΑ α’ βαθμού η δυνατότητα να ανταποκριθούν τάχιστα στις αυξημένες και 
επείγουσες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και να αξιοποιήσουν το 
προσωπικό τους στα ελεγκτικά κλιμάκια για την τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία. 
  

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

       

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

Χ       

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
       

Άλλο        

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 
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ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

       

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

       

Άλλο           

 

 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Άρθρο 84: Προκαλείται κόστος από την ενδεχόμενη δίμηνη παράταση των συμβάσεων εργασίας που έχουν 
συναφθεί με το προσωπικό που έχει προσληφθεί για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 
4647/2019 και την ενδεχόμενη σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους σκοπούς 
αυτούς. 
 

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

260



 

[171] 
 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση της 
ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

Άρθρο 85 
Το άρθρο 50 του ν. 4753/2020 (Α΄227) έχει 
ως εξής: 
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Ο τίτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 
50 του ν. 4753/2020 (Α΄227) 
τροποποιούνται και το άρθρο 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 

«Άρθρο 50 
Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής 

αστυνομίας σε δήμους στους οποίους 
αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή 

στελέχωση 
 
1. Σε δήμους στους οποίους δεν 
υφίσταται δημοτική αστυνομία ή το 
προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί 
κατά την κρίση του δημάρχου, δύναται 
με απόφαση του δημάρχου, για όσο 
χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως 
όχι πέραν της 31ης.5.2021, να ορίζονται 
διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή 
ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν 
αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της 
δημοτικής αστυνομίας ως αρμόδιας 
αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 
των μέτρων για την αποτροπή της 
πανδημίας. 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται η 
ισχύς του παρόντος, εφόσον 
εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι 
λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας 
και πάντως όχι πέραν της 30ης.9.2021.»  

 

 
«Άρθρο 50 
Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής 
αστυνομίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται 
ή έχει ανεπαρκή στελέχωση 
 
1. Σε δήμους που δεν υφίσταται δημοτική 
αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί 
δεν επαρκεί κατά την κρίση του δημάρχου, 
δύναται με απόφαση του δημάρχου, για 
όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν 
της 28ης.2.2021, να ορίζονται διοικητικοί 
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι 
οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τις 
αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας 
ως αρμόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή 
της πανδημίας. 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
μπορεί να παρατείνεται η ισχύς του 
παρόντος, εφόσον εξακολουθούν να 
συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της 
δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 
30ης.6.2021.» 
 
  

 

  

  

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Καταργούμενες διατάξεις 
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που προβλέπουν κατάργηση 

  

  

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

Άρθρο 83 
 

 Υπουργείο Οικονομικών Παράταση ή σύναψη 
συμβάσεων προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική διάταξη Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγ
ραμμα 

(ενδεικτική 
ή 

αποκλειστι
κή 

προθεσμία
) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο: Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 210-3442806, 

info@minedu.gov.gr 

  
 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ20 Χ 

  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ21  

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ22 Χ 

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ23 Χ 

  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ24 Χ 

  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ25 Χ 

 
 

                                                            
20 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
21 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
22 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
23 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
24 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
25 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Α. Αιτιολογική έκθεση   
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρο 85: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της τμηματικής εξόφλησης των προμηθευτών 
ειδών ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19, για το μέρος των ειδών για το οποίο βεβαιώνεται η 
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
Άρθρο 86: Παρατείνεται η ισχύς ρυθμίσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της 
διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 στον χώρο της 
εκπαίδευσης, έως την 31.7.2021. Ειδικότερα, παρατείνεται η ισχύς ρυθμίσεων που 
αφορούν σε ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής 
προστασίας, διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αποδοχής δωρεών 
από τρίτους, καθώς και ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία των 
εκπαιδευτικών δομών και τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.   
Άρθρο 87: Παρατείνεται έως την 31.7.2021 η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 162 του 
ν. 4763/2020 (Α΄254) για τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, στο πλαίσιο των 
μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών 
του κορωνοϊού COVID-19. 
Άρθρο 88: Ομοίως στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, της προηγούμενης υποβολής 
σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεσης για 
τη συμμετοχή των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης.  
Άρθρο 89 Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της  παράλληλης απασχόλησης  μελών 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι της ημεδαπής ως 
Προέδρων ή  Αντιπρόεδρων  του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" (Ι.Τ.Υ.Ε.), με την αυτοδίκαιη 
ένταξή τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για τον 
καθορισμό, με κοινή υπουργική απόφαση, των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου 
και των Αντιπροέδρων του Ι.Τ.Υ.Ε. για την πλήρη απασχόλησή τους στο ινστιτούτο. 
Άρθρο 90: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του καθορισμού του πλαισίου και της 
διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης ή τροποποίησης αδειών για τα 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή δυο (2), κατόπιν αιτήσεων των 
ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 
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(Α΄ 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης και συγκεκριμένα πριν από την 20.12.2020. 
 Άρθρο 91: Τονίζεται ο ενδεικτικός χαρακτήρας των δεικτών ποιότητας και 
επιτευγμάτων που απαριθμούνται στην υποπαρ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4653/2020 (Α΄12), με βάση τους οποίους κατανέμεται το είκοσι τοις εκατό (20%) 
της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα 
ορισμού υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων ή δεικτών, καθώς και, στην 
περίπτωση αυτή, επιλογής ορισμένων εκ των προαιρετικών κριτηρίων ή δεικτών 
από κάθε Α.Ε.Ι.. 
Άρθρο 92: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ημερήσιας αποζημίωσης και των 
δαπανών μετακίνησης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε), οι 
οποίες καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και  καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Άρθρο 93: Επιλύεται ρητά και με σαφήνεια ζήτημα που ανέκυπτε σχετικά με την 
ικανοποίηση αιτημάτων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) 
και συναινούν σε μετάταξή τους σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. 
Άρθρο 94: Προβλέπεται ότι ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι λειτουργικές 
ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. είναι δυνατόν να 
καλύπτονται κατά τη διαδικασία των ειδικών προκηρύξεων προς κάλυψη κενών 
θέσεων σε σχολικές μονάδες του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄102) από 
εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης 
Α΄ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί 
Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, εάν δεν μπορούν να καλυφθούν από μέλη Ε.Β.Π. που 
έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 
13) του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου 
κλάδου. 
 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρο 85: Γιατί δεν είναι εφικτή η τμηματική εξόφληση των προμηθευτών των 
αναγκαίων ειδών για την προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 
για αγαθά τα οποία παρελήφθησαν από την έναρξη ισχύος της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020. 
Άρθρο 86: Δεδομένου ότι δεν έχουν εκλείψει οι έκτακτες συνθήκες για την 
προστασία της δημόσιας υγείας και των λοιπών κοινωνικών αγαθών από την 
πανδημία COVID-19, κρίνεται αναγκαία η  χρονική παράταση της ισχύος  των 
διατάξεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απλοποίηση των διοικητικών 
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διαδικασιών για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων και την αποδοχή δωρεών, 
που αφορούν ιδίως σε θέματα προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού και 
αναγκαίου υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού, καθώς και ως προς 
ειδικά διοικητικά θέματα για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και 
τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  
Άρθρο 87: Ομοίως παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων που αφορούν στη 
διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 
δεδομένου ότι εξακολουθούν οι λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω ρύθμιση στο 
πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Άρθρο 88: Η πρόβλεψη της υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη 
διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύει την προσπάθεια περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού, ιδίως από ασυμπτωματικούς φορείς, και αποσκοπεί 
στην επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για 
όλους τους εμπλεκομένους. 
Άρθρο 89:  Η ανάληψη καθηκόντων Προέδρου ή Αντιπροέδρου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. απαιτεί την πλήρη απασχόλησή 
τους, εξαιτίας της φύσης και του αντικειμένου του φορέα και ως εκ τούτου  δεν 
είναι εφικτή η παράλληλη πλήρης απασχόλησή τους και ως μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. 
Η θέση σε καθεστώς μερικής απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. που συνδυάζουν και 
την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου επιτρέπει την κάλυψη των 
αναγκών του Ι.Τ.Υ.Ε. παράλληλα με την κάλυψη των αναγκών των Α.Ε.Ι., ενώ 
παράλληλα αποτρέπει την αποξένωση των μελών Δ.Ε.Π. από τα διδακτικά και 
ερευνητικά τους καθήκοντα. Η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των μηνιαίων 
αποδοχών του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ι.Τ.Υ.Ε. είναι αναγκαία για την 
αμοιβή της πλήρους απασχόλησής τους στο ινστιτούτο.  
Άρθρο 90: Η ρύθμιση έχει μεταβατικό χαρακτήρα και αφορά στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών αδειοδότησης και τροποποίησης αδειών για τα Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή επιπέδου δυο (2), κατόπιν αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020. Ειδικότερα, η ρύθμιση 
αποσκοπεί στη συνέχεια και ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο πλαίσιο του νέου νόμου. 
Άρθρο 91: Η ρύθμιση αποσκοπεί στον καθορισμό δεικτών ποιότητας και 
επιτευγμάτων των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για 
την ανώτατη εκπαίδευση, με ταυτόχρονο σεβασμό της ιδιαίτερης ακαδημαϊκής 
φυσιογνωμίας κάθε Α.Ε.Ι.. 
Άρθρο 92: Η ρύθμιση διασφαλίζει την κάλυψη των δαπανών για τη μετακίνηση και 
διαμονή των μελών της Ε.Ε.Α.Π., η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες Α.Ε.Ι. του εξωτερικού,  για την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
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και των ακαδημαϊκών τους μονάδων, στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτόπια 
επίσκεψη στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα.  
Άρθρο 93: Οι κατηγορίες και τα τυπικά προσόντα διορισμού και κατάταξης των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία 
ρυθμίζονται ιδίως από τα άρθρα 12, 13 και  14 του  ν. 1566/1985 (Α΄ 167), 
διαφοροποιούνται κατά τρόπο ουσιώδη σε σχέση με όσα ισχύουν για τους λοιπούς 
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ερμηνευτικά 
προβλήματα ως προς την εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), σύμφωνα με τον 
οποίο η μετάταξη επιτρέπεται σε θέση της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, στους 
εκπαιδευτικούς, καθώς και σε διαφορετική αντιμετώπιση των σχετικών αιτημάτων 
των ενδιαφερομένων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να 
απορριφθούν αιτήματα μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών 
υπαλλήλων κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, παρά το γεγονός ότι οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί επιθυμούσαν τη μετάταξή τους και συναινούσαν στην αλλαγή 
της εκπαιδευτικής κατηγορίας. 
Άρθρο 94: Η ρύθμιση επιτρέπει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.Β.Π. με 
προσωρινούς αναπληρωτές βοηθούς βρεφοκόμους – παιδοκόμους, στις 
περιπτώσεις που δεν υφίστανται υποψήφια για την κάλυψή τους μέλη Ε.Β.Π.. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρο 85: Αφορά στους προμηθευτές ειδών ατομικής υγιεινής ή συλλογικής 
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 
Άρθρο 86: Αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και 
βαθμίδας, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,  καθώς και στα συμβαλλόμενα μέρη  
των δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αναφορικά με την προμήθεια ιδίως φορητών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, 
επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών, του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και των υπαλλήλων και την προμήθεια του αναγκαίου  υγειονομικού 
και λοιπού προστατευτικού υλικού. 
Άρθρο 87: Αφορά στο προσωπικό και στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.. 
Άρθρο 88: Αφορά στο κάθε είδους προσωπικό και στους μαθητές, φοιτητές, 
σπουδαστές και καταρτιζόμενους του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών. 
Άρθρο 89: Αφορά στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους του Ι.Τ.Υ.Ε. και ιδίως σε 
αυτούς που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 
Άρθρο 90:  Αφορά στους φορείς που έχουν αιτηθεί τη χορήγηση ή τροποποίηση 
άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή δύο (2), καθώς και 
ευρύτερα στο προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα αυτά και στους 
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εκπαιδευόμενους. 
Άρθρο 91: Αφορά στα Α.Ε.Ι. και ευρύτερα στο προσωπικό και στους φοιτητές τους. 
Άρθρο 92: Αφορά στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε.. 
Άρθρο 93: Αφορά στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που έχουν μεταταγεί ή επιθυμούν να μεταταγούν σε θέσεις 
διοικητικών υπαλλήλων κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, σε σχέση με την 
κατηγορία στην οποία υπάγονται, βάσει των προσόντων τους, τους ως 
εκπαιδευτικοί. 
Άρθρο 94:  Αφορά στα υποψήφια μέλη Ε.Β.Π. και στους υποψήφιους προσωρινούς 
αναπληρωτές βοηθούς βρεφοκόμους – παιδοκόμους, καθώς και ευρύτερα στο 
προσωπικό και στους μαθητές των σχολικών μονάδων. 

 
 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Άρθρο 25 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118). 
Άρθρο 169 του ν. 4763/2020. 
Άρθρο 16 του ν. 4653/2020. 
Παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020. 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής 
πράξης; 

 
Άρθρα 85 έως 87 και 89 έως 92: Μεταβάλλεται η διάρκεια 
της ισχύος ή τροποποιούνται διατάξεις τυπικών νόμων ή 
πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, που έχουν κυρωθεί 
με τυπικό νόμο, συνεπώς απαιτούνται διατάξεις της ίδιας 
τυπικής ισχύος. 
 
Άρθρα 88, 93 και 94: Δεν υφίστανται σχετικές 
εξουσιοδοτικές διατάξεις. 
 

ii)  με αλλαγή 
διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομ

 
Δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής διοικητικής πρακτικής αλλά 
τροποποίησης διατάξεων τυπικών νόμων, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
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ένης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
 
 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων 
δεν θα συνέδραμε στην επίλυση των ζητημάτων. 
 
 

 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 
 
 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 
 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι των 
αξιολογούμενων ρυθμίσεων είναι οι 
ακόλουθοι: 

Άρθρο 85:  
• Η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης 

των προμηθευτών για το μέρος των 
αγαθών που σχετίζονται με την 
ατομική υγιεινή ή τη συλλογική 
προστασία από τη διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19, για το οποίο 
βεβαιώνεται η παραλαβή από τις 
αρμόδιες επιτροπές των δήμων. 

 
ρθρα 86 έως 88: 

• Η αντιμετώπιση της διασποράς και 
των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-
19 και η προστασία της δημόσιας 
υγείας στις εκπαιδευτικές δομές και 
στους χώρους αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

• Η αδιάλειπτη συνέχιση                                             
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη 
χρήση της τελεκπαίδευσης και των 
λοιπών δυνατοτήτων της σύγχρονης 
τεχνολογίας, καθώς και η εξασφάλιση 
των προϋποθέσεων ασφαλούς 
επανόδου στη διά ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

 
ρθρο 89: 
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• Η κάλυψη τόσο των υπηρεσιακών 
αναγκών του Ι.Τ.Υ.Ε., όσο και των 
ακαδημαϊκών αναγκών των Α.Ε.Ι.. 

• Η δυνατότητα συγκερασμού των 
καθηκόντων του Προέδρου ή των 
Αντιπροέδρων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. με τα 
ακαδημαϊκά καθήκοντα των μελών 
Δ.Ε.Π., προκειμένου η θητεία τους 
στις ανωτέρω θέσεις να μη 
δημιουργεί προβλήματα στην 
εκπαιδευτική και ερευνητική 
διαδικασία και να μην αποτελεί 
τροχοπέδη στην ακαδημαϊκή τους 
εξέλιξη. 

• Ο καθορισμός μηνιαίων αποδοχών 
του Προέδρου και των Αντιπροέδρων 
του Ι.Τ.Υ.Ε., αντί της κατά συνεδρίαση 
αποζημίωσής τους, για την πλήρη 
απασχόλησή τους στο ινστιτούτο. 

 
Άρθρο 90:  

• Η ομαλή μετάβαση στο πλαίσιο του ν. 
4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. 

 
Άρθρο 91: 

• Η δυνατότητα καθορισμού 
υποχρεωτικών και προαιρετικών  
δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων 
των Α.Ε.Ι., που λαμβάνονται υπόψη 
στο πλαίσιο της τακτικής 
επιχορήγησης των ιδρυμάτων. 

 
Άρθρο 92: 

• Η συμπλήρωση και η πληρέστερη 
διατύπωση της εξουσιοδοτικής 
διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 13 
του ν. 4653/2020 σχετικά με τον 
καθορισμό του ύψους της ημερήσιας 
αποζημίωσης των μελών της Ε.Ε.Α.Π., 
καθώς και του είδους των δαπανών 
μετακίνησης και διαμονής για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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• Η απρόσκοπτη καταβολή των 
ανωτέρω αποζημιώσεων και δαπανών 
στα μέλη των Ε.Ε.Α.Π. και ιδίως στους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
προέρχονται από Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού.  

 
Άρθρο 93:  

• Η διασφάλιση της ενιαίας κρίσης και 
της  νομιμότητας της δράσης της 
Διοίκησης, της υπηρεσιακής πορείας 
των εκπαιδευτικών που ήδη 
μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικών 
υπαλλήλων κατώτερης κατηγορίας με 
τη συναίνεσή τους, καθώς και σε κάθε 
περίπτωση η εφαρμογή στο πρόσωπο 
των ενδιαφερομένων των αρχών της 
ισότητας και της ίσης μεταχείρισης. 

 
Άρθρο 94: 

• Η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε Ε.Β.Π. ειδικά για το 
σχολικό έτος 2020-2021.  

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

 
Άρθρα 85 έως 88 και 94:  

• Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμοι 
στόχοι, δεδομένου ότι πρόκειται για 
διατάξεις που αφορούν σε 
περιορισμένα χρονικά διαστήματα. 

 
 
Άρθρο 89: 

• Η εύρυθμη λειτουργία τόσο του 
Ι.Τ.Υ.Ε., όσο και των Α.Ε.Ι.. 

• Η προσέλκυση υποψηφίων υψηλών 
προσόντων από τα Α.Ε.Ι. της χώρας 
για τις θέσεις του Προέδρου και των 
Αντιπροέδρων του Ι.Τ.Υ.Ε., οι οποίες 
καθίστανται πλήρους απασχόλησης. 

 
Άρθρο 90: 

• Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμοι 
στόχοι, δεδομένου ότι πρόκειται για 
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ρύθμιση με μεταβατικό χαρακτήρα. 
 

Άρθρο 91: 

• Η αναβάθμιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, με σεβασμό 
στην αυτοδιοίκηση και στον ιδιαίτερο 
ακαδημαϊκό χαρακτήρα κάθε Α.Ε.Ι..  

 
Άρθρο 92: 

• Η προσέλκυση ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων από Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού για τη συμμετοχή τους 
στην Ε.Ε.Α.Π. και η εύρυθμη 
υλοποίηση της εξωτερικής 
αξιολόγησης και πιστοποίησης των 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και των 
ακαδημαϊκών τους μονάδων. 

 
Άρθρο 93: 

• Η διασφάλιση της δυνατότητας 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις 
διαδικασίες μετάταξης του ν. 
4440/2016 και η μέσω αυτών κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών. 

                     
 
 
 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης26 

 
 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:  

                                                            
26   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

      
  

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν 
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την 
έναρξη αναζήτησης        

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)         

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας & 
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή         
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα, 
και αριθμός ευρημάτων        

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που 
διατέθηκαν        

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες 
Αρχαιοτήτων        

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και 
ιστορικών οικισμών        

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες 
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος        

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη        

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά 
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη        

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος 
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό 
διαμέρισμα        

 
 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:  

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος 
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται 
δείκτες στην Ανάλυση. 

 
 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης 

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό 
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή         

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ        

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που 
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης         

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ         

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού        

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την 
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος         

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό 
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε 
διαπολιτισμικά σχολεία        

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) – 
Κατανομή ανά περιφέρεια        
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός 
μαθητών που φοιτούν σε αυτά        

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών         

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών         
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα 
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος         

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης         

275



 

[186] 
 

ρύθμισης:         ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 
 
 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος 
με άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 
 
 
 

 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 
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Άρθρο 85 Η αναδρομική παροχή της δυνατότητας τμηματικής 
εξόφλησης προμηθευτών ειδών ατομικής υγιεινής και 
συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID - 19, για το μέρος των ειδών για το οποίο 
βεβαιώνεται η παραλαβή, για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας και την αποφυγή καθυστερήσεων. 

Άρθρο 86 Η παράταση της ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την 
αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του 
κορωνοϊού COVID-19 έως τις 31.7.2021.  

Άρθρο 87 Η παράταση της διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών 
στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έως τις 
31.7.2021. 

Άρθρο 88 Η δυνατότητα καθιέρωσης της υποβολής σε διαγνωστικό 
έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ως 
προϋπόθεσης για τη συμμετοχή όλων των 
εκπαιδευομένων στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

Άρθρο 89 Η καθιέρωση πλήρους αλλά μη αποκλειστικής 
απασχόλησης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του 
Ι.Τ.Υ.Ε., καθώς και η αυτοδίκαιη ένταξή τους σε καθεστώς 
μερικής απασχόλησης στο Α.Ε.Ι. που υπηρετούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, εφόσον έχουν την ιδιότητα 
του μέλους Δ.Ε.Π.. 
 

Άρθρο 90 Η ρύθμιση του πλαισίου και της διαδικασίας εξέτασης και 
διεκπεραίωσης αιτημάτων για χορήγηση ή τροποποίηση 
άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή 
δύο (2), που υποβλήθηκαν προ της έναρξης ισχύος του ν. 
4763/2020. 

Άρθρο 91 Η παροχή της δυνατότητας καθιέρωσης υποχρεωτικών και 
προαιρετικών δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων των 
Α.Ε.Ι. και η ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων. 
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Άρθρο 92 Η πληρέστερη ρύθμιση του ζητήματος της ημερήσιας 
αποζημίωσης  και των δαπανών μετακίνησης και 
διαμονής για τη  εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της 
Ε.Ε.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε.. 

Άρθρο 93 Η άρση της ερμηνευτικής αμφισβήτησης ως προς τη 
δυνατότητα ικανοποίησης αιτημάτων μετάταξης 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων 
κατώτερης κατηγορίας, με βάση τα προσόντα και με τη 
συναίνεση των ενδιαφερομένων. 
 

Άρθρο 94 Η κάλυψη, ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, των 
λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
προκύπτουν λόγω της εξάντλησης των διαθέσιμων 
υποψήφιων μελών Ε.Β.Π. του οικείου πίνακα του Α.Σ.Ε.Π., 
με την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών 
βρεφοκόμων – παιδοκόμων που έχουν ενταχθεί στον 
αξιολογικό πίνακα της γενικής εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π.. 
 

 
 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  
 
 
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση χρόνου  Χ         
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Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 Χ         

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών  Χ    Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών  Χ         

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων  Χ         

Άλλο           

 
 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
Άρθρο 85: Επιταχύνεται και απλουστεύεται η διαδικασία εξόφλησης των προμηθευτών, οι οποίοι δύνανται να 
εξοφληθούν τμηματικά για το μέρος των αγαθών που έχουν παραδοθεί και παραληφθεί, χωρίς να αναμένουν 
τη βεβαίωση της παραλαβής και την εξόφληση για το σύνολο των αγαθών. 
Άρθρα 86 έως 88: Διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική  διαχείριση της υγειονομικής 
κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στον χώρο της εκπαίδευσης, ιδίως μέσα από τη 
δυνατότητα ταχείας προμήθειας του αναγκαίου υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού, την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη 
δυνατότητα καθιέρωσης της υποχρέωσης υποβολής σε τεστ νόσησης από τον κορωνοϊό για τη συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 
Άρθρο 89:  Διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών του Ι.Τ.Υ.Ε. και η εύρυθμη λειτουργία του, παράλληλα με 
την προσέλκυση υποψηφίων υψηλών προσόντων για τις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. 
Άρθρο 90: Η μεταβατική ρύθμιση του πλαισίου και της διαδικασίας για την εξέταση των αιτήσεων για 
χορήγηση ή τροποποίηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή δύο (2) που υποβλήθηκαν 
προ της έναρξης ισχύος του ν. 4763/2020 συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου και στη δίκαιη μεταχείριση των 
ενδιαφερόμενων πολιτών.  
Άρθρα 91: Διασφαλίζεται η παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, 
με παράλληλο σεβασμό στην αυτοδιοίκηση και στις ιδιαιτερότητες εκάστου Α.Ε.Ι.. 
Άρθρο 92: Διασφαλίζεται η εύρυθμη υλοποίηση των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης 
των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών τους μονάδων, καθώς και η απρόσκοπτη καταβολή των προβλεπόμενων 
αποζημιώσεων και δαπανών στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε..  
Άρθρο 93: Διασφαλίζεται η ίση και δίκαιη μεταχείριση των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν ή επιθυμούν να 
μεταταγούν σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, βάσει των προσόντων τους. 
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Άρθρο 94: Διασφαλίζεται η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 
 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία           

Υποδομή / 
εξοπλισμός           

Προσλήψεις / 
κινητικότητα           

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
Χ         

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 

 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
 
Δεν υφίσταται ιδιαίτερο κόστος, πέραν της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τις νέες ρυθμίσεις.  
 
  

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

         

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή           

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
 
 
 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
 
 
Δεν υφίστανται κίνδυνοι, αντιθέτως  αποτρέπονται κίνδυνοι που αφορούν ιδίως στη δημόσια υγεία, λόγω 
της πανδημίας. 
 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών 

(ηλεκτρονική επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της 
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γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

Άρθρα 5,  16, 21, 25 και 103  του Συντάγματος. 

 

 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
      
      Κανονισμός 
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      Οδηγία 

 

      
 
      Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      
      Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
      Διεθνείς συμβάσεις 

 
 
 

 

 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 
 
 
 

 
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 
 
 
 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
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Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 
 
 
 

      
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 
 
 
 

 
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  
 
 

29. 

 

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 

 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

Υφιστάμενες διατάξεις 

 

Άρθρο 89 

α) Με την παρ. 1 του άρθρου 88 

προστίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 

25 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) εδάφια 

πέμπτο και έκτο και η παράγραφος 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ι.Τ.Υ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 

 

 

α) Η παρ.1 του άρθρου 25 του ν. 

3966/2011  είχε ως εξής: 

 

 

 

 

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. 

συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
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Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τον 

Πρόεδρο και άλλα οκτώ μέλη, δύο από 

τα οποία ορίζονται ως Αντιπρόεδροι. Η 

θητεία του Προέδρου και των λοιπών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

είναι πενταετής και μπορεί να 

ανανεώνεται. Δεν δύναται να οριστεί 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

όποιος έχει κώλυμα διορισμού 

δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Από την ιδιότητα 

του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο 

πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου 

υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Ο 

Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι είναι 

πλήρους, αλλά όχι αποκλειστικής 

απασχόλησης. Εάν ο Πρόεδρος ή οι 

Αντιπρόεδροι έχουν την ιδιότητα 

μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 

εντάσσονται αυτοδικαίως σε 

καθεστώς μερικής απασχόλησης στο 

Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία 

τους και μπορούν να ασκούν 

δραστηριότητες και να αμείβονται 

σύμφωνα με τις περ. α, β και ζ της 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και 

αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα 

οκτώ μέλη, δύο από τα οποία ορίζονται 

ως Αντιπρόεδροι. Η θητεία του Προέδρου 

και των λοιπών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί 

να ανανεώνεται. Δεν δύναται να οριστεί 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου 

υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. Από την ιδιότητα του μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος 

στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου 

υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα.» 
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παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 

4009/2011 (Α΄ 195).»  

 

 

β) Με την παρ. 2 του άρθρου 88 

αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 

25 του ν. 3966/2011 ως εξής: 

 

«6. Οι μηνιαίες αποδοχές του 

Προέδρου και των Αντιπροέδρων 

καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. Τα λοιπά μέλη 

λαμβάνουν κατά συνεδρίαση 

αποζημίωση η οποία καθορίζεται με 

απόφαση όμοια με αυτή του 

προηγούμενου εδαφίου.» 

 

 

 

 

 

β) Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 

3966/2011 είχε ως εξής: 

 

 

«6. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του 

Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των 

λοιπών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

 

 

 

Άρθρο 90 

 

Με το άρθρο 89 προστίθεται περ. δ΄ 

στην παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 

4763/2020 (Α΄254) και η παρ. 17 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά 

Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και 

δύο (2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 53, δύναται να 

πραγματοποιηθεί, για Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί 

κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με 

 

 

 

Η παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 

4763/2020 είχε ως εξής: 

 

 

 

«17. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά 

Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο 

(2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 53, δύναται να 

πραγματοποιηθεί, για Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά 

τη δημοσίευση του παρόντος, με 
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τροποποίηση των αδειών λειτουργίας 

τους, λόγω προσαρμογής τους στις 

διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 

30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021 

ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων 

Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) 

και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν 

στις εν λόγω διατάξεις. 

β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ. που 

υποχρεούνται να υποβάλλουν προς 

πιστοποίηση τα προγράμματά τους, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

57, υποχρεούνται να παρέχουν 

πιστοποιημένα προγράμματα. 

γ) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών 

και των κοινών υπουργικών 

αποφάσεων των παρ. 4 και 5 του 

άρθρου 51, η διαδικασία επιλογής των 

φορέων πιστοποίησης, στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, υλοποιείται μέσω 

εξετάσεων που διενεργούνται από τον 

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό 

την εποπτεία του. Είναι δυνατή η 

διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης 

από φορείς πιστοποίησης που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 

διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι 

διαπιστευμένοι σύμφωνα με το 

Πρότυπο ISO/ IEC 17024 είτε είναι 

πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος 

τροποποίηση των αδειών λειτουργίας 

τους, λόγω προσαρμογής τους στις 

διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 

30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021 

ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά 

Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο 

(2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν 

λόγω διατάξεις. 
β) Από 30.11.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ. που 

υποχρεούνται να υποβάλλουν προς 

πιστοποίηση τα προγράμματά τους, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, 

υποχρεούνται να παρέχουν 

πιστοποιημένα προγράμματα. 

γ) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και 

των κοινών υπουργικών αποφάσεων των 

παρ. 4 και 5 του άρθρου 51, η διαδικασία 

επιλογής των φορέων πιστοποίησης, στο 

πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, υλοποιείται μέσω εξετάσεων 

που διενεργούνται από τον Εθνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή υπό την εποπτεία του. 

Είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων 

πιστοποίησης από φορείς πιστοποίησης 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 

διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι 

διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο 

ISO/ IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι 

βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 

να χορηγούν πιστοποιητικά ή από 

εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν 
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θεσμικού πλαισίου να χορηγούν 

πιστοποιητικά ή από εταιρείες 

λογισμικού οι οποίες παρέχουν 

σχετικές πιστοποιήσεις. 

δ) Αιτήσεις για χορήγηση ή 

τροποποίηση άδειας Κέντρων Δια 

Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) ή 

επιπέδου δύο (2), οι οποίες 

υποβλήθηκαν έως τις 20.12.2020, 

συνοδεύονται από πλήρη φάκελο και 

εκκρεμούν ή καθίστανται εκκρεμείς 

προς χορήγηση ή τροποποίηση άδειας 

ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Μετά από την απαιτούμενη θετική 

γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού 

οργάνου, το αργότερο έως τις 

30.5.2021 οι αιτήσεις εξετάζονται και 

οι σχετικές άδειες χορηγούνται από 

την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με 

τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον 

χρόνο υποβολής των αιτήσεων, 

εφόσον δηλωθεί από τους αιτούντες 

ότι επιθυμούν την εξέτασή τους όπως 

έχουν υποβληθεί και σύμφωνα με τις 

διατάξεις αυτές. Η δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη 

γνωστοποίηση στους αιτούντες, με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, εκ μέρους της 

αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία 

εκκρεμεί η αίτησή τους, της θετικής 

γνώμης που έχει περιέλθει σ’ αυτήν. 

Η περ. α΄ εφαρμόζεται και στα Κέντρα 

σχετικές πιστοποιήσεις».  
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Δια Βίου Μάθησης, στα οποία η άδεια 

έχει χορηγηθεί ή τροποποιηθεί μέχρι 

την έναρξη ισχύος της περ. δ’ ή η 

άδεια χορηγείται ή τροποποιείται 

σύμφωνα με την περ. δ’, ανεξαρτήτως 

του χρόνου ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας χορήγησης ή 

τροποποίησης της άδειας.» 

 

 

Άρθρο 91 

Με το άρθρο 90 οι περ. β΄ και γ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 

4653/2020 τροποποιούνται και η παρ. 

2 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της 

τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. 

κατανέμεται σύμφωνα με τα 

κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια: 

 αα) τον συνολικό αριθμό των 

εγγεγραμμένων φοιτητών ανά 

πρόγραμμα σπουδών, 

 ββ) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 

σπουδών ανά φοιτητή για κάθε 

πρόγραμμα σπουδών, 

 γγ) τη διάρκεια των προγραμμάτων 

σπουδών, 

 δδ) το μέγεθος και τη γεωγραφική 

διασπορά του ιδρύματος. 

β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της 

τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. 

κατανέμεται με βάση ενδεικτικούς 

δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, 

 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 

είχε ως εξής:  

 

 

 

«2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της 

τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. 

κατανέμεται σύμφωνα με τα κατωτέρω, 

ιδίως, κριτήρια: 

αα) τον συνολικό αριθμό των 

εγγεγραμμένων φοιτητών ανά 

πρόγραμμα σπουδών, 

ββ) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 

σπουδών ανά φοιτητή για κάθε 

πρόγραμμα σπουδών, 

γγ) τη διάρκεια των προγραμμάτων 

σπουδών, 

δδ) το μέγεθος και τη γεωγραφική 

διασπορά του ιδρύματος. 

β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής 

επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται με 

βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και 

επιτευγμάτων, στους οποίους επιλέγει να 

289



 

[200] 
 

στους οποίους μπορεί να αξιολογείται 

κάθε Α.Ε.Ι. Οι δείκτες αυτοί μπορεί να 

είναι  ιδίως οι εξής: 

 αα) στην ποιότητα και 

αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία 

αξιολογείται με βάση ιδίως την 

αριθμητική σχέση των αποφοίτων 

προς τους εισερχόμενους φοιτητές, 

την αξιολόγηση των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους 

φοιτητές και την πορεία 

επαγγελματικής απορρόφησης των 

αποφοίτων, 

 ββ) στην ερευνητική δραστηριότητα, η 

οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον 

αριθμό των μελών του επιστημονικού 

προσωπικού που επιτυγχάνουν 

χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Έρευνας, τον αριθμό των 

Κέντρων Αριστείας στην έρευνα, τον 

αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. που 

κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα 

διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή 

ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών 

επιστημονικών εταιρειών, τον αριθμό 

δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, τον 

αριθμό ετεροαναφορών ανά 

καθηγητή, τον αριθμό ανά καθηγητή 

απλών συμμετοχών σε διεθνή 

ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 

διεθνών οργανισμών και τον αριθμό 

ανά καθηγητή συμμετοχών με 

αξιολογηθεί κάθε Α.Ε.Ι. Οι δείκτες αυτοί 

είναι, ιδίως, οι εξής: 

 

αα) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία 

αξιολογείται με βάση ιδίως την 

αριθμητική σχέση των αποφοίτων προς 

τους εισερχόμενους φοιτητές, την 

αξιολόγηση των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους 

φοιτητές και την πορεία επαγγελματικής 

απορρόφησης των αποφοίτων, 

 

 

 ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η 

οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον 

αριθμό των μελών του επιστημονικού 

προσωπικού που επιτυγχάνουν 

χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Έρευνας, τον αριθμό των 

Κέντρων Αριστείας στην έρευνα, τον 

αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. που κατέχουν 

θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης 

διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών 

οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών 

εταιρειών, τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά 

καθηγητή, τον αριθμό ετεροαναφορών 

ανά καθηγητή, τον αριθμό ανά καθηγητή 

απλών συμμετοχών σε διεθνή 

ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών 

οργανισμών και τον αριθμό ανά 

καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό 

ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα 
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συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά 

προγράμματα έρευνας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 

διεθνών οργανισμών, 

 γγ) στη διεθνοποίηση, η οποία 

αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό 

των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία 

με τον συνολικό αριθμό 

εγγεγραμμένων φοιτητών, των 

φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα 

μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των 

φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό 

μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς 

και τον αριθμό συμφωνιών 

συνεργασίας με άλλα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή 

του εξωτερικού. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 

Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., 

ορίζονται τα κριτήρια κατανομής και οι 

δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων 

των υποπαρ. α` και β`, ο τρόπος με τον 

οποίο αυτοί σταθμίζονται και 

συνδυάζονται, μπορεί να ορίζονται 

ορισμένα ή όλα τα κριτήρια ή δείκτες 

ως υποχρεωτικοί για τα Α.Ε.Ι. καθώς 

και να καθορίζονται ορισμένα 

κριτήρια ή δείκτες ως προαιρετικοί 

για τα Α.Ε.Ι. και, στην τελευταία 

περίπτωση, να ορίζεται περαιτέρω το 

έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

άλλων διεθνών οργανισμών, 

 

γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται 

με βάση ιδίως τον αριθμό των 

αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία με τον 

συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων 

φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο 

ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών και 

διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό 

μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και 

ο αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με 

άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

 

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται 

ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου 

Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα 

κριτήρια κατανομής και οι δείκτες 

ποιότητας και επιτευγμάτων των 

υποπαραγράφων α' και ß', ο τρόπος με 

τον οποίο αυτοί σταθμίζονται και 

συνδυάζονται, καθώς και κάθε σχετική 

διαδικασία. 
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πλήθος των κριτηρίων ή δεικτών τα 

οποία πρέπει να επιλέξει κάθε Α.Ε.Ι. 

καθώς και κάθε σχετική διαδικασία. 

δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους 

δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων 

στους οποίους έχει επιλέξει να 

αξιολογηθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. 

β`, τότε η επιχορήγηση που δεν θα 

λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής 

του θα κατανεμηθεί στην επιχορήγηση 

των λοιπών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στην 

απόφαση της υποπαρ. γ`. 

 ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέμεται 

στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 

εκδίδεται μέχρι τον Ιανουάριο 

εκάστου έτους, ύστερα από πρόταση 

του Ανώτατου Συμβουλίου της 

ΕΘ.Α.Α.Ε. 

 Στην επιχορήγηση από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό που κατανέμεται στα 

ιδρύματα με την ως άνω διαδικασία, 

συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι 

λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες 

του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων.» 

 

 

 

 

δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες 

ποιότητας και επιτευγμάτων στους 

οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο β', τότε 

η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως 

συνέπεια της αξιολόγησής του θα 

κατανεμηθεί στην επιχορήγηση των 

λοιπών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στην απόφαση της 

υποπαραγράφου γ'. 

ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέμεται 

στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 

εκδίδεται μέχρι τον Ιανουάριο εκάστου 

έτους, ύστερα από πρόταση του 

Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Στην επιχορήγηση από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό που κατανέμεται στα 

ιδρύματα με την ως άνω διαδικασία, 

συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι 

λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»  

 

 

Άρθρο 92 

 

Με το άρθρο 91 αντικαθίσταται η παρ. 

3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 ως 

εξής: 

 

 

 

Η παρ.3 του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 

είχε ως εξής: 
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«3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. 

καταβάλλονται η ημερήσια 

αποζημίωση για το έργο τους καθώς 

και οι δαπάνες μετακίνησης και 

διαμονής για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους (αντίτιμο 

εισιτήριων συγκοινωνιακών μεσών ή 

δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή 

μισθωμένου μεταφορικού μέσου και 

έξοδα διαμονής). Οι ανωτέρω 

αποζημιώσεις και δαπάνες 

καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Παιδείας και 

Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος 

της ημερήσιας αποζημίωσης των 

μελών της Επιτροπής, καθώς και το 

είδος των δαπανών μετακίνησης και 

διαμονής για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Το ετήσιο ύψος 

των αποζημιώσεων για κάθε μέλος 

της ΕΕΑΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών 

του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην 

ίδια απόφαση.» 

 

 

«3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται 

ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους. 

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής 

για την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

(αντίτιμο εισιτήριων συγκοινωνιακών 

μεσών ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή 

μισθωμένου μεταφορικού μέσου και 

έξοδα διαμονής) καλύπτονται από την 

ΕΘ.Α.Α.Ε. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 

Θρησκευμάτων καθορίζεται η ημερήσια 

αποζημίωση των μελών της Επιτροπής. 

Το ετήσιο ύψος των αποζημιώσεων 

αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει 

ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του 

Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια 

απόφαση.» 

 

 

30. 

 

Κατάργηση διατάξεων 

 

 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 

Καταργούμενες διατάξεις 
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Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  
 
 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

Άρθρο 87 Υπουργεία Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

Καθορισμός των αναγκαίων 
λεπτομερειών ως προς τον 
τρόπο διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των 
εκλογικών διαδικασιών στα 
Α.ΕΙ.. 
 

Άρθρο 88 Υπουργεία Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υγείας 

Ορισμός ως προϋπόθεση 
συμμετοχής του 
εκπαιδευτικού, διοικητικού και 
λοιπού προσωπικού καθώς και 
των μαθητών, φοιτητών, 
σπουδαστών και 
καταρτιζομένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, όπου 
αυτή διενεργείται δια ζώσης, 
της προηγούμενης υποβολής 
τους σε διαγνωστικό έλεγχο 
νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 και ρύθμιση των 
σχετικών θεμάτων.  
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Άρθρο 89, 
παρ.2 
 

Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 

Καθορισμός των μηνιαίων 
αποδοχών του Προέδρου και 
των Αντιπροέδρων του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.Τ.Υ.Ε.. 
 

Άρθρο 89, 
παρ.2 

Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 

Καθορισμός της κατά 
συνεδρίαση αποζημίωσης των 
λοιπών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε.. 
 
 

Άρθρο 92, παρ. 
1 

Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 

Καθορισμός: 
α) του ύψους της ημερήσιας 
αποζημίωσης των μελών της 
Ε.Ε.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς 
και του είδους των δαπανών 
μετακίνησης και διαμονής για 
την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους και  
β) του ποσοστού επί των 
ετήσιων αποδοχών του 
Προέδρου, το οποίο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 
ετήσιο ύψος των 
αποζημιώσεων για κάθε μέλος 
της Ε.Ε.Α.Π.. 
 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 
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Άρθρο 87 Κοινή 
υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, 
Γενική 
Διεύθυνση 
Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, 
Διεύθυνση 
Οργανωτικής 
και 
Ακαδημαϊκής 
Ανάπτυξης 
 

Καθορισμός των 
αναγκαίων 
λεπτομερειών ως 
προς τον τρόπο 
διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας των 
εκλογικών 
διαδικασιών στα 
Α.ΕΙ.. 
 

 

Άρθρο 88 Κοινή 
υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Ορισμός ως 
προϋπόθεση 
συμμετοχής των 
μαθητών, 
φοιτητών, 
σπουδαστών και 
καταρτιζομένων 
στην 
εκπαιδευτική 
διαδικασία, όπου 
αυτή διενεργείται 
δια ζώσης, της 
προηγούμενης 
υποβολής τους σε 
διαγνωστικό 
έλεγχο νόσησης 
από τον  
κορωνοϊό COVID-
19 και ρύθμιση 
των σχετικών 
θεμάτων.  
 

 

Άρθρο 89 παρ. 2 
 
 

Κοινή 
υπουργική 
απόφαση 

  

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορισμός των 
μηνιαίων 
αποδοχών του 
Προέδρου και 
των 
Αντιπροέδρων 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου του 
Ι.Τ.Υ.Ε.. 
 

 

Άρθρο 89 παρ. 2 Κοινή Υπουργείο Καθορισμός της  
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υπουργική 
απόφαση 

Οικονομικών κατά συνεδρίαση 
αποζημίωσης των 
λοιπών μελών 
του Διοικητικού 
Συμβουλίου του 
Ι.Τ.Υ.Ε.. 
 

Άρθρο 91 Υπουργική 
απόφαση, 
ύστερα από 
εισήγηση 
του 
Ανώτατου 
Συμβουλίου 
της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 

Ορισμός των 
κριτηρίων 
κατανομής και 
των δεικτών 
ποιότητας και 
επιτευγμάτων, 
του τρόπου με 
τον οποίο αυτοί 
σταθμίζονται και 
συνδυάζονται, 
δυνητικός 
ορισμός 
ορισμένων ή 
όλων των 
κριτηρίων ή 
δεικτών ως 
υποχρεωτικών για 
τα Α.Ε.Ι. καθώς 
και καθορισμός 
ορισμένων 
κριτηρίων ή 
δεικτών ως 
προαιρετικών για 
τα Α.Ε.Ι. και, στην 
τελευταία 
περίπτωση, 
ορισμός 
περαιτέρω του 
πλήθους των 
κριτηρίων ή 
δεικτών τα οποία 
πρέπει να 
επιλέξει κάθε 
Α.Ε.Ι. καθώς και 
κάθε σχετικής 
διαδικασίας. 
 

 

Άρθρο 92, παρ. 
1 

Κοινή 
υπουργική 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορισμός: 
α) του ύψους της 
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απόφαση ημερήσιας 
αποζημίωσης των 
μελών της 
Ε.Ε.Α.Π. της 
ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς 
και του είδους 
των δαπανών 
μετακίνησης και 
διαμονής για την 
εκτέλεση των 
καθηκόντων τους 
και  
β) του ποσοστού 
επί των ετήσιων 
αποδοχών του 
Προέδρου, το 
οποίο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 
ετήσιο ύψος των 
αποζημιώσεων 
για κάθε μέλος 
της Ε.Ε.Α.Π.. 
 

298



 

[209] 
 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
   
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο: 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Στοιχεία επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης,  τηλ. 2103368291 
 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ27  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ28  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ29 Χ 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ30 Χ 
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ31  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ32  

                                                            
27  Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
28  Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
29  Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
30  Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υπουργείου Υγείας. 
31  Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
32  Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  
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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με τις αξιολογούμενες διατάξεις των άρθρων 95 έως  97 παρατείνεται το 
πρόγραμμα ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και η αντίστοιχη κάλυψη ασφαλιστικών 
εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων 12μηνης διάρκειας. 
Με τις αξιολογούμενες διατάξεις των άρθρων 99 και 100 παρέχεται η δυνατότητα 
να παραταθούν οι τρέχουσες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 
προσωπικού που απασχολείται στους προνοιακούς φορείς που εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τα Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του 
α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο 
Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και το 
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του 
ν. 4302/2014 (Α΄ 225). Η ρύθμιση του άρθρου 99 αφορά τις συμβάσεις έκτακτου 
προσωπικού, του οποίου οι συμβάσεις παρατείνονται μέχρι τη δημοσίευση του 
διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 
7Κ/2020 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 38), ενώ η 
διάταξη του άρθρου 100 αφορά στις συμβάσεις του προσωπικού που προσελήφθη 
για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, του οποίου οι συμβάσεις 
παρατείνονται έως την 30.6.2021. 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Ως προς τα άρθρα 95-97: η παράταση της πανδημίας και των μέτρων που 
περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα οδηγεί στην απώλεια εσόδων για 
πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν σημαντικό αριθμό προσωπικού. Εάν 
δεν ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις αυτές, θα οδηγηθούν στο 
κλείσιμο, με αποτέλεσμα και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. 
Σκοπός των παρατάσεων των άρθρων 98-99 είναι η απρόσκοπτη και διαρκής 
κάλυψη ανελαστικών αναγκών των φορέων τούτων κατά την παροχή των 
κοινωνικής φύσεως υπηρεσιών τους προς τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας, 
που δεν δύνανται να καλυφθούν επαρκώς και άμεσα με τις προβλεπόμενες 
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διαδικασίες και η προστασία της δημόσιας υγείας. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Οι ρυθμίσεις των άρθρων 95-97 αφορούν τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τα 
περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 98-99 αφορούν σε ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες και συγκεκριμένα σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία και υπερήλικες που είτε 
διαβιούν είτε εξυπηρετούνται από τους προαναφερόμενους προνοιακούς φορείς. 

 
 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

ΝΑΙ    X             ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  
Άρθρο 95: 
Άρθρο 40 του ν. 4778/2021 (Α` 26) 
Άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α` 104) 
Άρθρο 96: 
Άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α` 148) 
Άρθρο 98: 
Άρθρο 123Α του ν. 4714/2020 (Α` 148) 
Άρθρο 98: 
Άρθρο 35 του ν. 4578/2018 (Α` 200) 
Άρθρο 35 του ν. 4647/2019 (Α` 204) 
Άρθρο 99:  
άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 
64), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76), - 
άρθρο 34 Ν. 4722/2020 (Α’ 177) 

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 
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i)   με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Δεν προβλέπεται δυνατότητα αντιμετώπισης υπό άλλο 
θεσμικό πλαίσιο. 
 
 

ii)  με αλλαγή 
διοικητικής  πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Δεν προβλέπεται δυνατότητα αντιμετώπισης υπό άλλο 
θεσμικό πλαίσιο. 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 

Δεν προβλέπεται δυνατότητα αντιμετώπισης υπό άλλο 
θεσμικό πλαίσιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

 i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 
 
 

 
ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 

 iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 

302



 

[213] 
 

 
 
 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
  Μηδενική Φτώχεια 
  Μηδενική Πείνα 
  Καλή Υγεία και Ευημερία 
Ποιοτική Εκπαίδευση 
  Ισότητα Φύλων 
  Καθαρό νερό-αποχέτευση 
  Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια 
   Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη 
  Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές 
  Λιγότερες ανισότητες 
  Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 
  Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 
  Δράση για το κλίμα 
  Ζωή στο νερό 
  Ζωή στη στεριά 
  Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 
  Συνεργασία για τους στόχους 

  

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

 
Άρθρα 95-97:Σκοπείται η στήριξη των 
επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. 
Άρθρα 98-99:Επιδιώκεται η απρόσκοπτη και 
συνεχής παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
κοινωνικής προστασίας στον  ευάλωτο 
πληθυσμό και η εξασφάλιση της 
δυναμικότητας των προνοιακών δομών και 
της δυνατότητάς τους να ανταπεξέλθουν στην 
αντιμετώπιση των ανελαστικών απαιτήσεων 
και μέτρων για την προστασία των 
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ωφελουμένων τους από την διασπορά του  
κορωνοϊού COVID-19 
 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Άρθρα 95-97: Επιδιώκεται η πρόληψη της 
ανεργίας. 
Άρθρα 98-99: Επιδιώκεται η  προστασία της 
ακεραιότητας του δημόσιου συστήματος 
υγείας και κατ’ επέκταση η προστασία της 
δημόσιας υγείας. 

                    
 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης 

 
Η στόχευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι ποιοτικής φύσης, αφορά στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υφιστάμενων δομών κοινωνικής προστασίας. Δεν υφίσταται διάσταση 
μετρήσιμων αποτελεσμάτων. 
 
 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης 
ρύθμισης:         ΑΜΕΣΗ          ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

 
i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
- 
 

 ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εξηγήστε: - 

12. Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος 
με άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

Το ζήτημα θα ρυθμιστεί με την Υπουργική 
Απόφαση που θα εκδοθεί.  
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13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εξηγήστε: 

 
-. 
 

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 
 95 

Παρατείνεται η χρονική διάρκεια του μηχανισμού στήριξης 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 96 
Παρατείνεται η κάλυψη, από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων τριτογενούς 
τομέα στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 97 
Παρατείνεται η κάλυψη, από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που 
λειτουργούν τουριστικά καταλύματα 12μηνης διάρκειας 
στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 98 
Παρατείνεται η χρονική διάρκεια των συμβάσεων για το 
έκτακτο προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς πρόνοιας 
μέχρι να οριστικοποιηθούν οι προσλήψεις που γίνονται 
βάσει της προκήρυξης 7Κ/2020 του Ανώτατου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 38), προκειμένου να μην 
υπάρξει κενό στην παροχή υπηρεσιών προς τους 
οφελουμένους των αντίστοιχων προνοιακών δομών. 

 99 
Παρέχεται η δυνατότητα για σύντομη παράταση των 
συμβάσεων για το προσωπικό που προσελήφθη στους 
προνοιακούς φορείς, με σκοπό να καλύψει ανάγκες που 
σχετίζονται με την πανδημία. 

 

305



 

[216] 
 

 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση χρόνου      Χ     

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
   Χ      

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
    Χ      

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών    Χ       

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών    Χ Χ      

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων   Χ  Χ      

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Εξασφάλιση της ικανότητας των προνοιακών φορέων να παρέχουν απρόσκοπτα ποιοτικές υπηρεσίες στους 
ωφελουμένους και διασφάλιση της αρχής της αλληλεγγύης για τους πλέον ευάλωτους πολίτες  

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία     Χ      

Υποδομή / 
εξοπλισμός     Χ      

Προσλήψεις / 
κινητικότητα           

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
         

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

         

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

         

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

         

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
.. 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
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Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή           

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν δημιουργούν πηγές κινδύνου. 
 
 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών 

(ηλεκτρονική επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της 

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 Δεν υφίστανται. 
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Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 5, 21, 25 του Συντάγματος. 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
      
      

Κανονισμός 

 

 
      
      

Οδηγία 

 

      
 
      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
      Διεθνείς συμβάσεις 
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27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς 

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 
      

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

 

      
      

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 
 
 
 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 
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 Άρθρο 95 
Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Τροποποίηση 
άρθρου 40 ν. 4778/2021 

 
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του 
ν. 4778/2021 (Α’ 26) 
τροποποιούνται και το άρθρο 40 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 40 
Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
1. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής 
του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 
4690/2020 (Α` 104), καθώς και η 
καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τον κρατικό 
προϋπολογισμό του συνόλου των 
ασφαλιστικών εισφορών που 
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 
που οι εργαζόμενοι που 
εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν απασχολούνται, 
παρατείνονται μέχρι την 30η.6.2021 
και ο μηχανισμός εφαρμόζεται για 
εργαζομένους που έχουν σχέση 
εξαρτημένης εργασίας πλήρους 
απασχόλησης την 31η.1.2021. 
2. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
καθορίζονται ο τρόπος, η 
διαδικασία, οι όροι, οι 
προϋποθέσεις της οικονομικής 
ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούμενη 
μείωση του κύκλου εργασιών του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων 
εσόδων και ο κύκλος εργασιών 
αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα 

Άρθρο 40 ν. 4778/2021 
Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του 
μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 
104) παρατείνεται μέχρι τις 31.3.2021 
και ο μηχανισμός εφαρμόζεται για 
εργαζομένους που έχουν σχέση 
εξαρτημένης εργασίας πλήρους 
απασχόλησης την 31η.1.2021. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται 
ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις της οικονομικής 
ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούμενη 
μείωση του κύκλου εργασιών του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή 
των ακαθάριστων εσόδων και ο κύκλος 
εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα 
έσοδα αναφοράς, καθώς και κάθε 
άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος. Με την ίδια ή όμοια 
απόφαση δύναται να παρατείνεται 
περαιτέρω το χρονικό διάστημα 
εφαρμογής του μηχανισμού ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ ή να προβλέπεται η εφαρμογή 
του για έτερα χρονικά διαστήματα. 
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αναφοράς, η επιδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό των 
ασφαλιστικών εισφορών 
(εργατικών ή εργοδοτικών), καθώς 
και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα 
και αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος. Με την 
ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να 
παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό 
διάστημα εφαρμογής του 
μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και της 
επιδότησης από τον κρατικό 
προϋπολογισμό των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργατικών ή 
εργοδοτικών) ή να προβλέπεται η 
εφαρμογή του για άλλα χρονικά 
διαστήματα.» 

 Άρθρο 96  
Καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών από τον κρατικό 
προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για 
επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα - 
Τροποποίηση παρ. 2, 4, 6 άρθρου 

123 ν. 4714/2020 
Στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 
του ν. 4714/2020 τροποποιείται η 
καταληκτική ημερομηνία,  στην 
παρ. 6  προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
και το άρθρο 123 διαμορφώνεται 
ως εξής:  

«Άρθρο 123 
Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης 
εργαζομένων και εργοδοτών 

1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές 
εισφορές για τις επιχειρήσεις-
εργοδότες που δραστηριοποιούνται 
στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, 
υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν 
άνω του 50% των ακαθάριστων 
εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο 
του έτους 2019, καταβάλλονται από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 
χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 

Άρθρο 123 ν. 4714/2020 

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης 

εργαζομένων και εργοδοτών 

 

1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές 

εισφορές για τις επιχειρήσεις 

εργοδότες που δραστηριοποιούνται 

στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, 

υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω 

του 50% των ακαθάριστων εσόδων 

τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 

2019, καταβάλλονται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για το χρονικό 

διάστημα από 1.7.2020 έως 

30.09.2020. 

2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 3 

του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 

104), το σύνολο των εργοδοτικών 
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30.6.2020. 
2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ΄ της παρ. 
3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 
(Α΄ 104), το σύνολο των 
εργοδοτικών ασφαλιστικών 
εισφορών, για τις επιχειρήσεις-
εργοδότες της παρ. 1, που 
εντάσσονται στον μηχανισμό 
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό για το 
χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 
30.0.2021. 
3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές 
εισφορές για τις επιχειρήσεις-
εργοδότες που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους των αεροπορικών 
και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει 
ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό για το 
χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 
30.09.2020. 
 4. Κατ` εξαίρεση της περ. γ’ της 
παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 
4690/2020 (Α` 104) για τις 
επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 
που εντάσσονται στον μηχανισμό 
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των 
εργοδοτικών ασφαλιστικών 
εισφορών καταβάλλεται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό για το 
χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 
30.6.2021. 
5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν 
εφαρμόζονται σε συμβάσεις 
ναυτολόγησης οι οποίες κατά το 
ανωτέρω διάστημα είναι σε 
αναστολή με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α` 75), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4684/2020 (Α` 86), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την από 1.5.2020 Πράξη 

ασφαλιστικών εισφορών, για τις 

επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1, που 

εντάσσονται στον μηχανισμό 

ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό 

διάστημα από 1.7.2020 ως 31.03.2021. 

3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές 

εισφορές για τις επιχειρήσεις 

εργοδότες που δραστηριοποιούνται 

στους κλάδους των αεροπορικών και 

ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, 

καταβάλλονται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για το χρονικό 

διάστημα από 1.7.2020 έως 

30.09.2020. 

4. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 5 

του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 για 

τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 

που εντάσσονται στον μηχανισμό 

ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών 

ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 

χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 

31.03.2021. 

5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν 

εφαρμόζονται σε συμβάσεις 

ναυτολόγησης οι οποίες κατά το 

ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή 

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
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Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 90), 
η οποία κυρώθηκε με τον ν. 
4690/2020 (Α` 104). 
6. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, 
η διαδικασία, οι όροι, οι 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
του παρόντος, η διαδικασία 
διασταύρωσης των απαραίτητων 
στοιχείων μέσω της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. Με την ίδια ή όμοια 
απόφαση δύναται να παρατείνεται 
περαιτέρω το χρονικό διάστημα 
εφαρμογής του παρόντος ή να 
προβλέπεται η εφαρμογή του για 
άλλα χρονικά διαστήματα. 
7. Με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων δύνανται να 
εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα 
ζητήματα και λεπτομέρειες 
αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων για την εφαρμογή του 
παρόντος.  
8. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής 
καθορίζονται οι όροι και η 
διαδικασία για την εφαρμογή της 
παρ. 3 σχετικά με τις ακτοπλοϊκές 
μεταφορές, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.». 

εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία 

κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 

104). 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο 

τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 

παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης 

των απαραίτητων στοιχείων μέσω της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

7. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν 

ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες 

αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

για την εφαρμογή του παρόντος. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι 

όροι και η διαδικασία για την 
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εφαρμογή της παρ. 3 σχετικά με τις 

ακτοπλοϊκές μεταφορές, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

 
 
 

 Άρθρο 97 
Καταβολή ασφαλιστικών 

εισφορών από τον κρατικό 
προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για 

τουριστικά καταλύματα 
δωδεκάμηνης διάρκειας -

Τροποποίηση παρ. 1α και 2 
άρθρου 123Α ν. 4714/2020 

 
Στην παρ. 1α του άρθρου 123 του ν. 
4714/2020 τροποποιείται η 
καταληκτική ημερομηνία, στην παρ. 
2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και 
το άρθρο 123 διαμορφώνεται ως 
εξής: 

«Άρθρο 123Α 
 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και 

εργοδοτών τουριστικών 
καταλυμάτων δωδεκάμηνης 

λειτουργίας 
 «1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές 
εισφορές για τις επιχειρήσεις - 
εργοδότες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο των τουριστικών 
καταλυμάτων, τα οποία 
λειτουργούν καθ` όλο το έτος 
(δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και 
κατά το χρονικό διάστημα από τον 
Ιανουάριο 2020 έως και τον 
Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα 
ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του έτους 2019, 
καταβάλλονται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για το χρονικό 
διάστημα από 1.9.2020 έως 

Άρθρο 123α ν. 4714/2020 

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και 

εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων 

δωδεκάμηνης λειτουργίας 

1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές 

εισφορές για τις επιχειρήσεις-

εργοδότες που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των τουριστικών 

καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν 

καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες 

ετησίως) και κατά το χρονικό διάστημα 

από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον 

Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό 

τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα του έτους 2019, 

καταβάλλονται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό για το χρονικό 

διάστημα από 1.9.2020 έως 

31.12.2020. 

1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές 

εισφορές για τις επιχειρήσεις-

εργοδότες που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των τουριστικών 

καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν 
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31.12.2020. 
1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές 
εισφορές για τις επιχειρήσεις – 
εργοδότες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο των τουριστικών 
καταλυμάτων, τα οποία 
λειτουργούν καθ` όλο το έτος 
(δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και 
κατά το χρονικό διάστημα από τον 
Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 
2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα 
έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 
70% από το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του έτους 2019, 
καταβάλλονται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2021 έως 
30.6.2021. 
2. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται ο τρόπος, η 
διαδικασία, οι όροι, οι 
προϋποθέσεις για την ένταξη των 
επιχειρήσεων - εργοδοτών της παρ. 
1, οι υποχρεώσεις αυτών των 
επιχειρήσεων, η διαδικασία 
διασταύρωσης των απαραίτητων 
στοιχείων μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος 
«Εργάνη» και της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος. Με την ίδια ή όμοια 
απόφαση δύναται να παρατείνεται 
περαιτέρω το χρονικό διάστημα 
εφαρμογής του παρόντος ή να 
προβλέπεται η εφαρμογή του για 
άλλα χρονικά διαστήματα.».  
 

καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες 

ετησίως) και κατά το χρονικό διάστημα 

από τον Απρίλιο 2020 έως και τον 

Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό 

τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα του έτους 2019, 

καταβάλλονται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό για το χρονικό 

διάστημα από 1.1.2021 έως 31.3.2021. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, 

η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις 

για την ένταξη των επιχειρήσεων-

εργοδοτών της παρ. 1, οι υποχρεώσεις 

αυτών των επιχειρήσεων, η διαδικασία 

διασταύρωσης των απαραίτητων 

στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος “Εργάνη” και της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. 

 
 

 Άρθρο 98 
Παράταση συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου σε προνοιακούς 
φορείς 

«Άρθρο 35 ν. 4578/2018 
 Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων 
φορέων 
 1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 
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Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 
4578/2018 (Α’ 200) τροποποιείται 
και το άρθρο 35 διαμορφώνεται ως 
εξής: 

«Άρθρο 35 
 Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων 

φορέων 
1. Η κάλυψη των θέσεων του 
άρθρου 34 διενεργείται με 
πρόσληψη τακτικού προσωπικού, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
2190/1994 (Α` 28). Προκηρύξεις για 
την πρόσληψη του προσωπικού 
αυτού εκδίδονται το αργότερο 
μέχρι τις 31.12.2019. Στις 
προκηρύξεις του προηγούμενου 
εδαφίου, η εμπειρία που 
προβλέπεται στην περ. β` της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, 
εφόσον έχει αποκτηθεί από το 
προσωπικό που υπηρέτησε στα 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του 
άρθρου 9 του ν. 4109/ 2013 (Α` 16), 
στο Θεραπευτήριο Χρόνιων 
Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), 
στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), 
καθώς και στα παραρτήματά τους, 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
και σε αντίστοιχες θέσεις σε 
οποιονδήποτε από τους ανωτέρω 
φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) 
μονάδες ανά μήνα για τους 
πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες 
και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα 
για κάθε επόμενο πλέον των 
σαράντα οκτώ (48) μηνών και μέχρι 
τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, 
για το σύνολο των θέσεων που 
προκηρύσσονται. 
Για τις προσλήψεις που 
διενεργούνται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο, δεν 
εφαρμόζονται οι περιορισμοί του 

34 διενεργεί-ται με πρόσληψη 
τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α` 28). 
Προκηρύξεις για την πρόσληψη του 
προσωπικού αυτού εκδίδονται το 
αργότερο μέχρι τις 31.12.2019. Στις 
προκηρύξεις του προηγούμενου 
εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται 
στην περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 2190/1994, εφόσον έχει 
αποκτηθεί από το προσωπικό που 
υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/ 
2013 (Α` 16), στο Θεραπευτήριο 
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 
Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα 
Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα 
παραρτήματά τους, με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου και σε αντίστοιχες 
θέσεις σε οποιονδήποτε από τους 
ανωτέρω φορείς, μοριοδοτείται με 
είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους 
πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και 
με επτά (7) μονάδες ανά μήνα για κάθε 
επόμενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) 
μηνών και μέχρι τους ογδόντα τέσσερις 
(84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων 
που προκηρύσσονται. 
 Για τις προσλήψεις που διενεργούνται 
σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο, δεν εφαρμόζονται οι 
περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 
2190/1994. 
 2. Μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από 
τους υπαλλήλους που 
προσλαμβάνονται για την κάλυψη των 
θέσεων του άρθρου 34 και σε κάθε 
περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2021, 
επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογημένης 
απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου των φορέων του άρθρου 
34, η απασχόληση του έκτακτου 
προσωπικού, που, κατά την έναρξη 
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άρθρου 28 του ν. 2190/1994. 
2. Οι συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου του έκτακτου 
προσωπικού των φορέων του 
άρθρου 34, το οποίο, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, 
παρείχε τις υπηρεσίες του σε 
αυτούς, παρατείνονται, από τη λήξη 
τους μέχρι τη δημοσίευση του 
διορισμού των επιτυχόντων των 
οριστικών πινάκων διοριστέων της 
Προκήρυξης 7Κ/2020  του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (ΑΣΕΠ 38).. Στο μέτρο 
που οι οικείοι προσωρινοί πίνακες 
διοριστέων για τις προσλήψεις της 
παρ. 1 έχουν ήδη καταρτιστεί πριν 
τη δημοσίευση του παρόντος, οι 
συμβάσεις εργασίας του έκτακτου 
προσωπικού του προηγούμενου 
εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ κατά 
το διάστημα μεταξύ της κατάρτισης 
των ανωτέρω πινάκων και της 
ανάληψης υπηρεσίας από τους 
υπαλλήλους που περιλαμβάνονται 
σε αυτούς.  
3. Η παροχή των υπηρεσιών από το 
προσωπικό της παρ. 2, σύμφωνα με 
τις ανωτέρω εξαιρετικές 
προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους 
περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 
του π.δ. 164/2004 (A` 134) και δεν 
μεταβάλλει τον χαρακτήρα της 
σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 
προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι 
στις θέσεις αυτές, ενώ δεν 
προσμετράται στην ειδική 
μοριοδότηση της εμπειρίας της 
παρ. 1.» 

ισχύος του παρόντος, παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε αυτούς, εφόσον 
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος που 
συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης 
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και 
πρόνοιας σε ευάλωτες και ευπαθείς 
ομάδες. Στο μέτρο που οι οικείοι 
προσωρινοί πίνακες διοριστέων για τις 
προσλήψεις της παρ. 1 έχουν ήδη 
καταρτιστεί πριν τη δημοσίευση του 
παρόντος, οι συμβάσεις εργασίας του 
έκτακτου προσωπικού του 
προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται 
σε ισχύ κατά το διάστημα μεταξύ της 
κατάρτισης των ανωτέρω πινάκων και 
της ανάληψης υπηρεσίας από τους 
υπαλλήλους που περιλαμβάνονται σε 
αυτούς. 
3. Η παροχή των υπηρεσιών από το 
προσωπικό της παρ. 2, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, 
δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των 
άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A` 
134) και δεν μεταβάλλει τον 
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει 
της οποίας προσλήφθηκαν οι 
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, 
ενώ δεν προσμετράται στην ειδική 
μοριοδότηση της εμπειρίας της παρ. 
1.» 

30. Κατάργηση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

 

318

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

[229] 
 

 
 
 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  
 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

    
    

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

 
Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 

υπηρεσίας 

33. Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

 Δεν προβλέπεται σύσταση νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή 
δημόσιας υπηρεσίας. 
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 
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35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του 
νέου οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

  
 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

  

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Επισπεύδον Υπουργείο 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Στοιχεία επικοινωνίας: 210-9098600 

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ33  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ34  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ35  
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ36  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ37 Χ 
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ38  

                                                            
33 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
34 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
35 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
36 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
37 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
38 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών 
 στο καθεστώς του ν. 4635/2019 -Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 

του ν. 4635/2019, Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης δομικών κατασκευών κεραίας - 
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019, Παράταση προθεσμίας δήλωσης 
κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
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Α. Αιτιολογική έκθεση  
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με την παρ. 1 του άρθρου 104 παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η προθεσμία 
εντός της οποίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) η διαδικασία αδειοδότησης των 
υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας . 
Με την παρ. 2 του άρθρου 104 χορηγείται η δυνατότητα στους κατόχους 
κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας να συμπληρώνουν ή να επανυποβάλουν, 
μέχρι την 30η.9.2021, διορθωμένες αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατασκευής, οι 
οποίες είτε έχουν ήδη απορριφθεί, είτε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η εξέτασή 
τους από την Ε.Ε.Τ.Τ., ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για κατασκευές κεραιών για 
τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 (A’ 167), εκκρεμεί αίτηση 
μεταβίβασης άδειας. 
Σε εναρμόνιση με την προηγούμενη ρύθμιση, με το άρθρο 105 εισάγεται ειδική 
πρόνοια ώστε οι φάκελοι αδειοδότησης που έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες 
Δόμησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 να διεκπεραιώνονται σύμφωνα 
με το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 
4070/2012 (Α’ 82), όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του με το άρθρο 40 του ν. 
4635/2019, χωρίς την ανάγκη για εκ νέου πολεοδομική έγκριση μέσω του 
συστήματος e-Άδειες. 
Με την παρ. 1 του άρθρου 106 παρατείνεται, εκ νέου, μέχρι την 30η.6.2021 η 
προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 
εντός της οποίας μπορούν να δηλωθούν, μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ), κεραίες 
ραδιοφωνικών σταθμών που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 
61 του ν. 4313/2014 (A’ 261), προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την 
αδειοδότηση των κατασκευών των κεραιών αυτών. 
Με την παρ. 2 του άρθρου 106 παρατείνεται, εκ νέου, μέχρι την 30η.6.2021 η 
προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 
εντός της οποίας οι αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, ως κάτοχοι των σχετικών κατασκευών κεραιών, 
οφείλουν να καταθέσουν δήλωση, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ, 
που θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, το γεωγραφικό στίγμα, την ισχύ, τη 
συχνότητα εκπομπής, το ύψος του εγκεκριμένου από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας ιστού, καθώς και απόσπασμα ψηφιακού δορυφορικού χάρτη με τη 
θέση του κεραιοσυστήματος. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις του άρθρου 104 κρίνονται απαραίτητες για την 
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διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας μεγάλου μέρους των ασύρματων δικτύων 
των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και αποσκοπούν στην ενιαία αντιμετώπιση των 
εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν μη ολοκληρωμένες διαδικασίες αδειοδότησης. 
Οι ρυθμίσεις αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας για τις οποίες δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης ή έχει απορριφθεί η σχετική αίτηση από 
την ΕΕΤΤ, κατάσταση που οφείλεται, κυρίως, στην παρατεταμένη περίοδο έκτακτης 
ανάγκης που έχει προκληθεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ήδη από 
τον Μάρτιο του 2020 και τον συνακόλουθο περιορισμό της πρόσβασης των 
παρόχων στις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες. 
Συνεπώς, για την εύρυθμη λειτουργία της σχετικής αγοράς, οι ως άνω διαδικασίες 
είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο ενός ικανοποιητικού ρυθμού 
λειτουργίας της διοίκησης και, ταυτόχρονα, εντός των απαιτήσεων που θέτει το 
ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη ασφάλεια, τόσο 
διοικητικά όσο και επιχειρηματικά, για την ανάπτυξη των νέων δικτύων 5ης γενιάς 
(5G). Σε διαφορετική περίπτωση, ένας ικανός αριθμός κεραιοσυστημάτων θα 
πρέπει να αποξηλωθεί, παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι δεν είχαν, αντικειμενικά, τη 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις διοικητικές διαδικασίες του άρθρου 34 του ν. 
4635/2019 (Α’ 167) στον προβλεπόμενο χρόνο. 
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η παράταση της προβλεπόμενης στην 
παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 προθεσμίας, με αντίστοιχη παράταση των 
χρονικών ορίων ολοκλήρωσης ή και διόρθωσης των αιτήσεων αδειοδότησης, ώστε 
αφενός οι πάροχοι να ανταποκριθούν στην υποχρέωση σύννομης αδειοδότησης 
των κατασκευών κεραιών και αφετέρου οι εμπλεκόμενες διοικητικές υπηρεσίες να 
διαθέτουν ένα εύλογο και επαρκές χρονικό διάστημα για την διεκπεραίωση των 
αιτημάτων των παρόχων και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.  
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 105 κρίνεται απαραίτητη για να καλυφθεί 
το υφιστάμενο κενό στη μεταβατική φάση υλοποίησης του νέου θεσμικού 
πλαισίου, δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση, μεγάλος αριθμός εκκρεμών 
φακέλων πολεοδομικών εγκρίσεων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το 
προϊσχύσαν καθεστώς, δεν γίνεται δεκτός από τις υπηρεσίες δόμησης, και 
απαιτείται εκ νέου υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-Άδειες. 
Η προτεινόμενη τροποποίηση δίνει λύση σε αυτό το μείζον ζήτημα της διαδικασίας 
αδειοδότησης, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός φακέλων πολεοδομικών εγκρίσεων 
είναι ώριμοι προς αδειοδότηση. 
Όσον αφορά στην παρ. 1 του άρθρου 106, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ήταν αδύνατο για τις 
ραδιοφωνικές επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας καθώς απαιτείται μετάβαση στα κέντρα εκπομπής, 
λήψη φωτογραφιών, σύνταξη τεχνικών μελετών, αναβάθμιση εξοπλισμού κλπ.. Για 
το λόγο αυτό η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε αρχικά, μέχρι την 31η.12.2020, 
με το άρθρο τριακοστό της από 1η.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 
90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και στη συνέχεια, 
μέχρι την 31η.3.2021, με την παρ. 1 του άρθρου 187 του ν. 4764/2020 (Α΄256). 
Δεδομένου ότι οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας εξακολουθούν να υφίστανται, 
ενόψει της έξαρσης του τρίτου κύματος διασποράς του ιού, κρίνεται απαραίτητη η 
περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αυτής για ακόμα τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 
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την 30η.6.2021. 
Παρόμοια αναγκαιότητα εξυπηρετεί και η ρύθμιση της παρ. 2. Η αρχική 
δωδεκάμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης των κατασκευών κεραιών των 
αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
που έληγε στις 30.10.2020, παρατάθηκε, το πρώτον, μέχρι τις 31.12.2020 με την 
παρ. 11 του άρθρου 95 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και στη συνέχεια, μέχρι την 
31.3.2021 με την παρ. 2 του άρθρου 187 του ν. 4764/2020, λόγω της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης που έχει προκληθεί από την πανδημία. Δεδομένου ότι η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να υφίσταται, κρίνεται απαραίτητη η 
περαιτέρω τρίμηνη παράταση της προθεσμίας αυτής, ήτοι μέχρι την 30η.6.2021, 
προκειμένου να δοθεί στους αδειοδοτημένους παρόχους δικτύου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ο αναγκαίος χρόνος συμμόρφωσης. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 104 και 105 αφορούν άμεσα τους 
κατόχους κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
αδειοδότησης και τις υπηρεσίες δόμησης και έμμεσα όλους τους πολίτες που 
απολαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες. 
Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 106 αφορά άμεσα τις 
ραδιοφωνικές επιχειρήσεις και τις εμπλεκόμενες διοικητικές υπηρεσίες 
αδειοδότησης και έμμεσα όλους τους πολίτες που απολαμβάνουν τις σχετικές 
υπηρεσίες.  
Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 106 αφορά άμεσα τους 
αδειοδοτημένους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής και τις εμπλεκόμενες διοικητικές υπηρεσίες αδειοδότησης και 
έμμεσα όλους τους πολίτες που απολαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες. 

 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ   Χ      ΟΧΙ    

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Ως προς την παρ. 1 του άρθρου 104, το ισχύον πλαίσιο είναι η παρ. 4 του άρθρου 
34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). 
Η παρ. 2 του άρθρου 104, συνιστά νέα ρύθμιση, η οποία εντάσσεται στον κύκλο 
των ζητημάτων που ρυθμίζει το άρθρο 34 του ν. 4635/2019. 
Ως προς το άρθρο 105, το ισχύον πλαίσιο είναι η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 
4635/2019. 
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Ως προς την παρ. 1 του άρθρου 106, το ισχύον πλαίσιο είναι η παρ. 6 του άρθρου 
39 του ν. 4635/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο τριακοστό της από 1.5.2020 
Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), και την παρ. 1 
του άρθρου 187 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).  
Ως προς την παρ. 2 του άρθρου 106, το ισχύον πλαίσιο είναι η παρ. 7 του άρθρου 
39 του ν. 4635/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 95 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184) και την παρ. 2 του άρθρου 187 του ν. 4764/2020. 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)  με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Οι κανόνες δικαίου που τροποποιούνται, με τις 
αξιολογούμενες ρυθμίσεις είναι διατάξεις τυπικού νόμου 
και συνεπώς δεν μπορούν να τροποποιηθούν με 
προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόφαση ή άλλη 
κανονιστική πράξη. 

ii) με αλλαγή 
διοικητικής πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες 
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή 
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της 
υφιστάμενης νομοθεσίας. 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες 
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση 
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 
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Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;      ΝΑΙ         ΟΧΙ    
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)  σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ii) σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 
 
 
 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
                                                                                            
 
 
 

Χ                                                
 
 
 
                                                    
 
 
 
                                            
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)  βραχυπρόθεσμοι: 

Βραχυπρόθεσμος στόχος των ρυθμίσεων των 
άρθρων 104 και 105 είναι η ομαλή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης 
και πολεοδομικής έγκρισης των υφιστάμενων 
δομικών κατασκευών κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας, λαμβανομένων υπόψη των 
πραγματικών δυσχερειών που έχει 
προκαλέσει η έκτακτη κατάσταση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  
Βραχυπρόθεσμος στόχος της ρύθμισης της 
παρ. 1 του άρθρου 106 είναι η παροχή 
επαρκούς χρονικού διαστήματος προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των 
δηλώσεων για τις κεραίες των ραδιοφωνικών 
σταθμών που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ,  
δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
που έχει διαμορφωθεί και εξακολουθεί να 
υφίσταται, συνεπεία της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID – 19. 
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Βραχυπρόθεσμος στόχος της ρύθμισης της 
παρ. 2 του άρθρου 106 είναι, αντίστοιχα, η 
παροχή επαρκούς χρονικού διαστήματος 
στους αδειοδοτημένους παρόχους δικτύου 
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ώστε να ολοκληρώσουν τη 
σχετική διαδικασία δήλωσης στο ηλεκτρονικό 
σύστημα ΣΗΛΥΑ. 

ii) μακροπρόθεσμοι: 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, λόγω της 
έκτακτης φύσης τους, αποσκοπούν στην 
κάλυψη άμεσων και πιεστικών αναγκών που 
οφείλονται, εν πολλοίς, στην εξακολούθηση 
ύπαρξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και, κατ’ 
αποτέλεσμα, στην καθυστέρηση 
διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών 
αδειοδότησης κεραιών. Ως εκ τούτου, δεν 
αποσκοπούν, κατ’ αρχήν, στην επέλευση 
αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμου 
χαρακτήρα, πλην της διασφάλισης ενός 
περιβάλλοντος διοικητικής και 
επιχειρηματικής ασφάλειας για την ανάπτυξη 
των νέων δικτύων 5ης γενιάς (5G). 
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης39 

 
Εκπαίδευση - Πολιτισμός:  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στον 
τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ) 

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή 

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα,
ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή 

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση
της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος 

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών
στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) – Κατανομή
ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός μαθητών
που φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών 

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών 

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα ενισχυτικής
εκπαίδευσης / έτος 

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα, και
αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και ιστορικών
οικισμών

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες αποζημιώσεις,
για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά κτίρια και 
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος βιβλιοθήκης, 
ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 
Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:  

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος υπουργείου, 
ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση. 
 
Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

                                                            
39   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ (https://data.oecd.org/Greece.htm) και 

της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους φόρους 
στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. 

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής 
προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από τα δικαστήρια

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 
Κοινωνική πολιτική: 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (και
ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων
που καλύπτονται από αυτές. 
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε διαμεσολάβηση 
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε διαιτησία 
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης 
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας  
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά και πραγματική με
την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας 
Αριθμός αμοιβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο και κλάδο
οικονομίας 
Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που 
προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πρόσφατα 
στοιχεία

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας 
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων 
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών (ανά βασικό 
τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (στο σύνολο του 
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο σύνολο του 
πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού 
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη 
συνολικής ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες 
Υψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού 
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα 
έσοδα του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής 
ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που γίνονται εν μέρει ή εν 
όλω δεκτές

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό
αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική δαπάνη
(συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω κρίσης (π.χ.
σεισμός, πυρκαιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες μάθησης
κλπ) 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΥΓΕΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή 
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή 
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους 
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας 
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος αριθμός και ανά
διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά
ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη επείγουσα
νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους 
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά

ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

συνολικά
ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων ανά 
φύλο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδο/χώρα προέλευσης/ ηλικιακή ομάδα/φύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των απελαυνομένων/αιτία απέλασης
Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού
φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από
άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)  
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Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET 
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet) 
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας 
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο δημοσίων
υπηρεσιών και φορέων 

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό
και τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά
υπηρεσία 

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό
επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων προσωπικού ως
ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πρόσφατα 
στοιχεία

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000 
κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά γεωγραφική περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, 
φύλο και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών που 
προκαλούν το κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις) 

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των 
εγκλημάτων 

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια 

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή 
αστυνόμευσης 

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό 
τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες 

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς 
(π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, 
τρομοκρατία) 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,
διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,
Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και διοικητικά
δικαστήρια) 
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του εξωδικαστικού
συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας άλλα δεν διαθέτουν πόρους (νομική
προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκρεμοτήτων) 
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο 
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος 
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές. 
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος 
αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς καθαρισμούς 
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το
σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών 
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος 
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες
χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας, λιπασματοποίηση) 
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά / σύνολο δασικών
εκτάσεων 
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων /σύνολο
κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές 

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική έκταση της χώρας 

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα προστασίας
περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

 
 

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Πρόσφατα 

στοιχεία
Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης 
ρύθμισης:     ΑΜΕΣΗ      ή/και   ΕΜΜΕΣΗ    

i)  Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

ii) Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                   
 ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

12. Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος 
με άλλα υφιστάμενα συστήματα;   ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 
 

13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;              ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Εξηγήστε: 
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 
104 Με το άρθρο 104 σκοπείται η ομαλή ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αδειοδότησης των υφιστάμενων δομικών 
κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, μέσω της 
παράτασης των σχετικών προθεσμιών και της 
δυνατότητας συμπλήρωσης ή επανυποβολής των 
σχετικών αιτήσεων αδειοδότησης από τους κατόχους, 
δεδομένων των δυσχερειών που έχει προκαλέσει η 
έκτακτη κατάσταση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 στην εύρυθμη εξέλιξη και την έγκαιρη περάτωση των 
εκκρεμών διαδικασιών αδειοδότησης. 

105 Σε συμπλήρωση της προηγούμενης ρύθμισης, με το 
άρθρο 105 σκοπείται η κάλυψη του υφιστάμενου κενού 
κατά τη μεταβατική φάση υλοποίησης του νέου πλαισίου 
που θέτει ο ν. 4635/2019 (Α’ 167), δια της διεκπεραίωσης 
των εκκρεμών φάκελων αδειοδότησης που έχουν 
κατατεθεί στις Υπηρεσίες Δόμησης πριν την έναρξη ισχύος 
του ν. 4635/2019, σύμφωνα με το προγενέστερο 
καθεστώς. 

106 Με την παρ. 1 σκοπείται η περαιτέρω παράταση της 
προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του 
άρθρου 39 του ν. 4635/2019 μέχρι την 30η.6.2021, 
προκειμένου να δοθεί στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις ο 
αναγκαίος χρόνος για να ολοκληρώσουν την 
προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης των υφιστάμενων 
κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών. 
Με την παρ. 2 σκοπείται η περαιτέρω παράταση της 
προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του 
άρθρου 39 του ν. 4635/2019 μέχρι την 30η.6.2021, 
προκειμένου να χορηγηθεί στους αδειοδοτημένους 
παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ο 
αναγκαίος χρόνος για να υποβάλουν δηλώσεις των 
κατασκευών κεραιών στο ΣΗΛΥΑ. 
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών  
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ  

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων 
 

Χ 

 
    

Μείωση δαπανών 
        

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

Χ   Χ 
    

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
Χ Χ 

 

    

Άλλο 

 

  Χ 
    

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ 

  
    

Δίκαιη μεταχείρηση 
πολιτών         

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

Χ 

  
 

    
Βελτιωμένη 
διαχείρηση 
κινδύνων Χ         

Άλλο 
          

 
 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 104 αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τους κατόχους κατασκευών κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας, οι οποίοι, για λόγους που κείνται εκτός της σφαίρας επιρροής τους και οφείλονται στις έκτακτες συνθήκες πού έχει 
διαμορφώσει η πανδημία του κορωνοϊού  COVID-19,  δεν βρίσκονται, αντικειμενικά, σε θέση να ανταποκριθούν στην προβλεπόμενες 
στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019 προθεσμίες της διαδικασίας αδειοδότησης. Περαιτέρω, κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος διοικητικής και επιχειρηματικής ασφάλειας για την προσεχή ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς (5G).  
Συναφώς, με την προτεινόμενη  ρύθμιση του άρθρου 105 επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης και διεκπεραίωσης φακέλων 
αδειοδότησης που έχουν ήδη υποβληθεί στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης για έγκριση, με συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου και την 
αποτροπή ενδεχόμενων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής 
αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.  
Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση  του άρθρου 106 επιτυγχάνεται η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των 
επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, που τελούν – εν τοις πράγμασι – σε αδυναμία συμμόρφωσης με την νομική τους υποχρέωση λόγω των 
έκτακτων πραγματικών συνθηκών που έχουν διαμορφώσει η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και διασφαλίζεται, κατ’ 
αποτέλεσμα, ότι οι υφιστάμενες κατασκευές κεραιών πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.  
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19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ  

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία         

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

Χ 
       

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

  
 

  
    

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
   

    
Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

Χ     
    

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

 Χ 
  

  
    

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

  

  

  

    

Άλλο 
          

 
 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικό κόστος στη λειτουργία των εμπλεκόμενων διοικητικών 
υπηρεσιών, ούτε απαιτούν ιδιαίτερη προσαρμογή ή κατάρτιση των αντίστοιχων υπαλλήλων, δεδομένου ότι στηρίζονται σε 
υφιστάμενες υποδομές, πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες και εξαντλούνται ρυθμιστικά στην παράταση των προβλεπόμενων 
κατά το στάδιο αδειοδότησης προθεσμιών. 
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20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ  

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

  
      

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους στόχους  
 

  

      
Σχεδιασμός 

αποτροπής / 
αντιστάθμισης 

κινδύνων 
 

    

    
Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή    

  
    

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση 
της ρύθμισης 

 

  

 

    
Συνεχής 

αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

 

        
Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ενόψει  του ότι αυτές συνιστούν 
αναγκαία μέτρα προσωρινού χαρακτήρα για την προσαρμογή των κατόχων κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας 
και τηλεοπτικής ευρυεκπομπής στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας και την εντεύθεν συμμόρφωσή τους με τις διοικητικές τους 
υποχρεώσεις, κατά το στάδιο της αδειοδότησης. 
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21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών 

(ηλεκτρονική επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της 

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης  

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από 

την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή 

από τους συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
    
 
 

Συνεργασία με άλλα 
υπουργεία / υπηρεσίες  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 

Συνεργασία με 
κοινωνικούς φορείς / 
Ανεξάρτητες Αρχές 

Για την υιοθέτηση των αξιολογούμενων 
ρυθμίσεων έλαβε χώρα διαβούλευση με την 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την 
καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση του 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 
 
    

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
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Στ. Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

Άρθρα 5 παρ. 1 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος 

 

 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
    
    

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

Άρθρο 16 του ΧΔΘΕΕ. 

 
    
    

Κανονισμός 

 

 
    
    

Οδηγία 

 

    
 
    

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

    
    

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
    Διεθνείς συμβάσεις 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς 

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
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Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο 
(αναφέρατε) 

 

 
 
    

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 
    

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

 

    
    

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
    

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης 
Υφιστάμενες διατάξεις 

4. Κατασκευές κεραιών, που δεν 

αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 

απομακρύνονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 25, μέσα σε 

προθεσμία τριών (3) μηνών από τη 

λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Με 

απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, η ως άνω 

προθεσμία μπορεί να παρατείνεται 

έως έξι (6) μήνες. 

Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 

34, η οποία είχε ως εξής:  

«4. Κατασκευές κεραιών, που δεν 

αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ μέσα 

σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου, απομακρύνονται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 25, μέσα σε 

προθεσμία τριών (3) μηνών από τη 

λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Με 

απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, η άνω προθεσμία 

των δεκαοκτώ μηνών μπορεί να 

παρατείνεται έως έξι (6) μήνες.» 

3. Εκκρεμείς διαδικασίες 

αδειοδότησης κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου, 

ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του. Φάκελοι 

αδειοδότησης που έχουν 

κατατεθεί στις Υπηρεσίες Δόμησης 

πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος διεκπεραιώνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 

4070/2012 (Α’ 82), όπως ίσχυε 

πριν την κατάργησή του με το 

Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 

39, η οποία είχε ως εξής:  

«3. Εκκρεμείς διαδικασίες 

αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου, 

ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του. Εκδοθείσες άδειες και 

εγκρίσεις παραμένουν ισχυρές. Όσον 

αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας 

που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την 

περίπτωση β` της παραγράφου 17Γ` 

του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 

διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη 
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άρθρο 40 του παρόντος. 

Εκδοθείσες άδειες και εγκρίσεις 

παραμένουν ισχυρές. Όσον αφορά 

τα πιστοποιητικά πληρότητας που 

έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την 

περίπτωση β` της παραγράφου 

17Γ` του άρθρου 30 του ν. 

4070/2012 διατηρούνται σε ισχύ 

για δύο (2) έτη από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου. Για 

πιστοποιητικά πληρότητας, για την 

έκδοση των οποίων έχει ληφθεί 

υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων ή δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, 

χορηγείται από την ΕΕΤΤ, μέσα 

στην προαναφερόμενη προθεσμία, 

άδεια κατασκευής κεραίας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος και, στη συνέχεια, 

ακολουθεί η διαδικασία των 

άρθρων 23 και 24 του παρόντος 

νόμου. Η ανωτέρω διαδικασία 

ακολουθείται και για τα κέντρα 

δορυφορικών επικοινωνιών. 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου. Για πιστοποιητικά 

πληρότητας, για την έκδοση των 

οποίων έχει ληφθεί υπόψη έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση 

υπαγωγής σε ΠΠΔ, χορηγείται από 

την ΕΕΤΤ, μέσα στην 

προαναφερόμενη προθεσμία, άδεια 

κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος και, στη 

συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία 

των άρθρων 23 και 24 του παρόντος 

νόμου. Η ανωτέρω διαδικασία 

ακολουθείται και για τα κέντρα 

δορυφορικών επικοινωνιών.» 

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης που προβλέπουν 

κατάργηση 

Καταργούμενες διατάξεις 
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  
 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

   

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 
Άρθρο 104 παρ. 

1 
 
 

ΥΑ Υπουργείο 
Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  

Παράταση 
προθεσμίας 
αδειοδότησης 
κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας 

 

 
Άρθρο 104 παρ. 

2 
 
 

ΥΑ Υπουργείο 
Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης 

Παράταση 
προθεσμίας για:  
α) την 
συμπλήρωση ή/ 
και την εκ νέου 
υποβολή 
διορθωμένων 
αιτήσεων για 
χορήγηση άδειας 
κατασκευής 
κεραίας ΕΕΤΤ 
που έχουν 
κατατεθεί στην 
ΕΕΤΤ σύμφωνα 
με το άρθρο 34 
του ν. 4365/2019 
και δεν έχει 
ολοκληρωθεί η 
διαδικασία 
αδειοδότησης 
τους ή έχουν 
απορριφθεί από 
την ΕΕΤΤ.  
β) την εκ νέου 
κατάθεση 
αιτήσεων στην 
ΕΕΤΤ για 
χορήγηση άδειας 
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κατασκευής 
κεραίας του 
άρθρου 34 του ν. 
4365/2019 που 
απορρίπτονται ή 
επιστρέφονται 
λόγω 
εσφαλμένων 
στοιχείων ή 
έλλειψης 
δικαιολογητικών. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Τουρισμού 

Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Καλής Νομοθέτησης, Σπυρίδων Παρθένης 210 3736 -346 

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ40  

  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ41  

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ42  

  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ43 Χ 

  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ44 Χ 

  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ45 Χ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
40 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
41 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
42 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
43 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 
44 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
45 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΜΕΡΟΣ Ι΄ 
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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Α. Αιτιολογική έκθεση   
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 110, ο Υπουργός Τουρισμού αποκτά 
τη δυνατότητα να ορίζει αρμόδιο φορέα, από αυτούς που υπάγονται στο μητρώο 
φορέων της γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να πιστοποιούνται οι τουριστικές 
επιχειρήσεις ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 
περιεχομένου και την εφαρμογή των μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ο ελληνικός τουρισμός 
αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού διότι 
εφοδιάζεται με πιστοποιητικά κρατικού φορέα πιστοποίησης. Ο εφοδιασμός των 
τουριστικών επιχειρήσεων με πιστοποιητικά εκδόσεως αρμόδιου φορέα, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση των ωφελούμενων επιχειρήσεων, εξασφαλίζει την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τη διεθνή τουριστική αγορά. 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 111 επιδιώκεται η παροχή 
δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για τη φιλοξενία φυσικών 
προσώπων, που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
την τουριστική περίοδο 2021 και των στενών επαφών τους, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι τα 
μισθωμένα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 τουριστικά καταλύματα θα συνεχίσουν 
να φιλοξενούν τα ήδη διαμένοντα σε πρόσωπα μέχρι να συμπληρωθεί το 
προβλεπόμενο από τα υγειονομικά πρωτόκολλα χρονικό διάστημα απομόνωσης. 
Προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό διάστημα έως τη μίσθωση τουριστικών 
καταλυμάτων για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων, που είναι επιβεβαιωμένα 
κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19, μέσω νέας δημόσιας πρόσκλησης, δίνεται η 
δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που είχαν επιλεγεί κατά την 
τουριστική περίοδο του έτους 2020. Επιπλέον, προβλέπεται το ανεκχώρητο και 
ακατάσχετο, η μη δέσμευση και ο μη συμψηφισμός των χρηματικών ποσών που 
καταβάλλονται στις επιχειρήσεις των μισθωμένων καταλυμάτων. 
 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρο 110: Στις νόμιμα λειτουργούσες τουριστικές επιχειρήσεις χορηγείται το 
Σήμα Health First από το Υπουργείο Τουρισμού κατόπιν συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικής Δήλωσης Εφαρμογής Πρωτοκόλλων Υγειονομικού Περιεχομένου από 
τις επιχειρήσεις. Ο εφοδιασμός των τουριστικών επιχειρήσεων με πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου από 
αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του μητρώου της γενικής κυβέρνησης τις καθιστά 
περισσότερο ανταγωνιστικές και αναγνωρίσιμες στο διεθνές περιβάλλον και 
προσδίδει αίσθημα περισσότερης ασφάλειας στους τουρίστες που επισκέπτονται 
τη χώρα μας. 
Άρθρο 111: Οι μισθώσεις που έλαβαν χώρα δυνάμει του άρθρου 135 του ν. 
4692/2020 (Α’ 111) έληξαν κατά περίπτωση την 31η Οκτωβρίου και την 30ή 
Νοεμβρίου 2020. Για λόγους δημόσιας υγείας και για την πληρέστερη δυνατή 
κάλυψη της φετινής τουριστικής περιόδου είναι σκόπιμο να συναφθούν εκ νέου 
συμβάσεις. 
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3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 110 αφορά άμεσα και πρωτίστως τους 
ταξιδιώτες/επισκέπτες της χώρας (εσωτερικός ή εισερχόμενος τουρισμός) και 
συνδέεται με την εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού όπου μπορεί να 
ταξιδέψει κανείς, ακόμα και κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, δεδομένου ότι τα τουριστικά καταλύματα που μισθώνονται πληρούν 
συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν προσδιοριστεί με την κανονιστική πράξη 
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4692/2020 (Α’ 
111), κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 
Επίσης, επηρεάζεται έμμεσα το σύνολο της κοινωνίας και των πολιτών, οι οποίοι 
προστατεύονται από την «απομόνωση» των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 
τουριστικά καταλύματα ειδικών προδιαγραφών. 
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 111 αφορά το σύνολο των τουριστικών 
επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια καθώς και τους εγχώριους και διεθνείς 
τουρίστες. 
 

 
 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ       ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

 
 
Δεν υφίσταται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των 
σχετικών ζητημάτων με δευτερογενή νομοθεσία. 
 

ii)  με αλλαγή 
διοικητικής  πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
Τα ρυθμιζόμενα θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν  
με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και δεν επιδέχονται  
νέας ερμηνευτικής προσέγγισης. 
 
 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη 
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση 
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 
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Συναφείς πρακτικές  

6
. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ     √            ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: 

Σχετικά με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 110, η 
πρακτική υιοθετήθηκε από πολλές ανταγωνίστριες χώρες. Η 
υπηρεσία μας λαμβάνει το απαραίτητο «input» για τις πρακτικές 
του ανταγωνισμού μέσα από τις ιστοσελίδες τους, βάσει έρευνας ή 
βάσει ηλεκτρονικής επικοινωνίας με αντίστοιχους φορείς. 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 
 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 
 

 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 3 (καλή υγεία και ευημερία) και 17 (βιώσιμες πόλεις 
και κοινότητες)  

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Σχετικά με την αξιολογούμενη ρύθμιση, 
βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η προστασία 
της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της 
ασφάλειας των τουριστών και των 
τουριστικών προορισμών. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Σχετικά με την αξιολογούμενη ρύθμιση, 
μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εμπέδωση 
της εικόνας της Ελλάδας στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό ως ενός ασφαλούς υγειονομικά 
προορισμού  και του αισθήματος ασφάλειας 
των τουριστών. 

                       
 
 
 
 

                                                            
46   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης46 
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Οι τομείς νομοθέτησης που έχουν επιλεγεί ως στενότερα σχετιζόμενοι με την αξιολογούμενη ρύθμιση είναι οι τομείς: 
- κοινωνικής πολιτικής, πρωτίστως ως ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας των ταξιδιωτών και του τοπικού 
πληθυσμού και διαχείρισης της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ενόσω η ταξιδιωτική κίνηση είναι 
ενεργή, 
- δημόσιας τάξης, με ειδικότερο στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας του πληθυσμού (μείωση 
κόστους δέσμευσης πόρων για τη διαχείριση της ταξιδιωτικής κίνησης από την Πολιτική Προστασία / οργάνωση ροής 
εργασιών για τη διαχείριση των κρουσμάτων) 
- ανάπτυξης, με ειδικότερο στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης εν καιρώ κρίσης, μειώνοντας το 
κόστος για τα υπόλοιπα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν και φιλοξενούν επισκέπτες. 
 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 
 
 
 

12. Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 

13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 
 
 
 

 
 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 
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Άρθρο Στόχος 
110 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ο Υπουργός Τουρισμού 

αποκτά τη δυνατότητα να ορίζει αρμόδιο φορέα, από τους 
φορείς που υπάγονται στο μητρώο της γενικής κυβέρνησης, 
προκειμένου να πιστοποιούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις 
ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ειδικά πρωτόκολλα 
υγειονομικού περιεχομένου και την εφαρμογή των μέτρων 
προστασίας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ο ελληνικός τουρισμός 
αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του διεθνούς 
ανταγωνισμού διότι εφοδιάζεται με πιστοποιητικά κρατικού 
φορέα πιστοποίησης. Ο εφοδιασμός των τουριστικών 
επιχειρήσεων με πιστοποιητικά εκδόσεως αρμόδιου φορέα, 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ωφελούμενων 
επιχειρήσεων, εξασφαλίζει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους 
από τη διεθνή τουριστική αγορά. 

111 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παροχή 
δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για τη 
φιλοξενία φυσικών προσώπων, που είναι επιβεβαιωμένα 
κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19, κατά την τουριστική 
περίοδο 2021 και των στενών επαφών τους, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Επιπλέον, 
εξασφαλίζεται ότι τα μισθωμένα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 
2021 τουριστικά καταλύματα θα συνεχίσουν να φιλοξενούν τα 
ήδη διαμένοντα σε αυτά πρόσωπα μέχρι να συμπληρωθεί το 
προβλεπόμενο από τα υγειονομικά πρωτόκολλα χρονικό 
διάστημα απομόνωσης. Προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό 
διάστημα έως την επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για τη 
φιλοξενία φυσικών προσώπων, που είναι επιβεβαιωμένα 
κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19, μέσω νέας δημόσιας 
πρόσκλησης, δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών 
καταλυμάτων που είχαν επιλεγεί κατά την τουριστική περίοδο 
του έτους 2020. Επιπλέον, προβλέπεται το ανεκχώρητο και 
ακατάσχετο, η μη δέσμευση και ο μη συμψηφισμός των 
χρηματικών ποσών που καταβάλλονται στις επιχειρήσεις των 
μισθωμένων καταλυμάτων. 
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών   Χ       Χ 

Εξοικονόμηση χρόνου Χ    Χ  Χ   Χ  

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
Χ  Χ   Χ    Χ  

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
  Χ        

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών           

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών           

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων    Χ Χ     Χ 

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
Τα οφέλη από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις συνίστανται στην προφύλαξη των ταξιδιωτών, των εργαζομένων 
στα τουριστικά καταλύματα και των πολιτών συνολικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 
Ταυτόχρονα, εξοικονομείται χρόνος και υπάρχει αποτελεσματικότερη διαχείριση και από πλευράς της 
οικονομίας, ήτοι των τουριστικών επιχειρήσεων, επειδή τηρούνται ήδη από τα μισθωμένα καταλύματα οι 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί για αυτά, επειδή υπάρχει ήδη η γνώση της διαδικασίας διαχείρισης ύποπτου 
κρούσματος, μειώνοντας αντίστοιχα τα κόστη μάθησης των διαδικασιών. Επίσης, το όφελος έγκειται στη 
διατήρηση της εικόνας της Χώρας ως ενός ασφαλούς τουριστικού προορισμού, ακόμα και εν μέσω της 
πανδημίας, με την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών προς επιβεβαιωμένα κρούσματα που χρήζουν 
απομόνωσης. Αντίστοιχα, από σκοπιάς νησιωτικότητας, προστατεύονται οι τοπικές κοινωνίες από την 
εμφάνιση κρουσμάτων και ταυτόχρονα εξοικονομούνται δαπάνες του κρατικού μηχανισμού που απορρέουν 
από τη διαχείριση κρουσμάτων, όπως μεταφορά των προσώπων και ελάφρυνση δομών υγείας. 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία  Χ  Χ       

Υποδομή / 
εξοπλισμός   Χ        

Προσλήψεις / 
κινητικότητα           

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
  Χ         

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

  Χ         

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

  Χ  Χ      

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
Σχετικά με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 110, προκύπτει διοικητικό κόστος για την εφαρμογή της. 
Σχετικά με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 111, πέραν της αποτίμησης του δημοσιονομικού 
κόστους που δεν αξιολογείται στο παρόν πεδίο, προκύπτει ελάχιστο διοικητικό κόστος δεδομένου ότι 
πρόκειται για  επανάληψη διαδικασίας. 
 
 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
         

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

Χ    Χ         
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Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή           

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
Σχετικά με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 110, επειδή η πιστοποίηση θα είναι προαιρετική υπάρχει 
το ενδεχόμενο να μην πιστοποιηθούν όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις.  
Σχετικά με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 111, το ενδεχόμενο απροθυμίας τουριστικών 
καταλυμάτων να συνάψουν συμβάσεις μισθώσεων αυξάνει τον χρόνο ανταπόκρισης της δημόσιας διοίκησης 
για την κάλυψη των αναγκών της φετινής τουριστικής περιόδου σε καταλύματα προσωρινής διαμονής 
φυσικών προσώπων και συνοδών αυτών. 
 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρα 18 και 21 του Συντάγματος 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
      
      Κανονισμός 

 

 
      
      Οδηγία 

 

      
 
      Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      
      Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 
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Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

Η υπ’ αρ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα: «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης 
και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού 
COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή 
της διασποράς του», που εκδόθηκε σε συνέχεια της 
2020/C 108 I/01 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

      
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

 
 

 
 

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που προβλέπουν κατάργηση Καταργούμενες διατάξεις 
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Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  
 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

 
Άρθρο 110 

  

 
Άρθρο 111 

  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 
 

Κοινή 
απόφαση των 

Υπουργών 
Οικονομικών 

και Τουρισμού 

Υπουργείο 
Τουρισμού, 
Διεύθυνση 

Νομοθετικού 
Συντονισμού 

και Καλής 
Νομοθέτησης 

Έκδοση της 
κανονιστικής 

πράξης για τον 
καθορισμό του 

χρόνου 
μίσθωσης, του 

τρόπου 
αποζημίωσης, 

των 
προϋποθέσεων, 
των όρων, της 
διαδικασίας 

διάθεσης των 
σχετικών 

πιστώσεων για 
την κάλυψη της 
προκαλούμενης 

δαπάνης και 
κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια 
για την 

εφαρμογή του 
παρόντος. 

 
Έως 31.10.2021 

 Δημοσίευση 
δημόσιας 

πρόσκλησης 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Υπουργείο 
Τουρισμού, 
Διεύθυνση 

Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Δημοσίευση 
πρόσκλησης 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Έως 31.10.2021 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 

 
Επισπεύδον Υπουργείο 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,  Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 
Τ.Κ. 182 33, τηλ. επικοινωνίας: 213 212 8410, e-mail: minister@migration.gov.gr 

 
 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ47  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ48  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ49  
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ50  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ51 Χ 
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ52  

 

Α. Αιτιολογική έκθεση   
 

                                                            
47 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
48 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
49 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
50 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 
51 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
52 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

Μέρος ΙΑ: Λοιπές Διατάξεις 
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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με το άρθρο 112 αντιμετωπίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής 
διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι 
Σαμαριάς) μέσω της άμεσης πρόσληψης από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εποχιακού προσωπικού για τη 
λειτουργία του, ενέργειες απαραίτητες για την ορθολογική 
διαχείριση της επισκεψιμότητας στην περιοχή. Επιπλέον, 
ρυθμίζεται η κατανομή των εσόδων από το αντίτιμο του 
εισιτηρίου, τα οποία εισπράττονται από τη Διεύθυνση Δασών 
Χανίων και κατατίθενται στον λογαριασμό του Ειδικού Φορέα 
Δασών του Πράσινου Ταμείου. Από τα έσοδα αυτά το Πράσινο 
Ταμείο διαθέτει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) στους Ο.Τ.Α. 
α` βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το 
Φαράγγι Σαμαριάς, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή 
υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
περιοχής. Από το ανωτέρω ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%), το 1/3 αυτού διατίθεται στην Τοπική Κοινότητα Λάκκων 
του Δήμου Πλατανιά, το 1/3 αυτού στην Τοπική Κοινότητα Αγίας 
Ρουμέλης του Δήμου Σφακίων, ενώ το υπόλοιπο 1/3 
επιμερίζεται ισόποσα στις λοιπές όμορες τοπικές κοινότητες των 
οικείων Δήμων. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι την έκδοση της 
Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 43, παρ. 1 του ν. 4685/2020.  

Με την παρ. 1 του άρθρου 113 αντιμετωπίζεται η ανάγκη εκ 
νέου παράτασης ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνάμει 
της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, έως την 30.06.2021 και 
παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων.  

Με την  παρ. 2 παρατείνεται για έξι μήνες η ισχύς των δελτίων 
αιτούντων διεθνή προστασία, όπως αυτά είχαν προηγουμένως 
παραταθεί δυνάμει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 156 του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256),  προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
δυσλειτουργίες των αρμοδίων υπηρεσιών, λόγω της 
περιορισμένης λειτουργίας τους εν μέσω πανδημίας. 

Η έναρξη ισχύος της διάταξης της  παρ. 2 όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης, σκοπεί στην 
αδιάλειπτη συνέχιση της ισχύος των δελτίων αιτούντων διεθνή 
προστασία, που λήγουν στις 31.03.2021 σύμφωνα με τη ρύθμιση  
της διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020.  
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2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρο 112: Στις 31.12.2020 έληξε η διαχείριση του 
Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) από 
τη Διεύθυνση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης και ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη για 
παράταση της προθεσμίας αυτής. Η νομοθετική ρύθμιση 
απαιτείται προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε 
αναγκαίες διαχειριστικές ενέργειες για την ορθολογική και 
βιώσιμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορεών.  
 
Άρθρο 113: Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 156 του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256), παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια 
ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνάμει 
της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, έως την 
31η.12.2020,  και δεδομένου ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται η επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των δομών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε 
συνδυασμό με την εξελισσόμενη επιχειρησιακή διαχείριση 
για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται αναγκαία η παράταση 
ισχύος των παραπάνω συμβάσεων, έως την 30η.6.2021 
καθώς και η πρόβλεψη κάλυψης κενών θέσεων.  
 
Επιπλέον η λειτουργία των υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες 
για την παραλαβή των αιτημάτων ανανέωσης δελτίων 
αιτούντων διεθνή προστασία, έχει περιοριστεί σημαντικά 
λόγω της πανδημίας και έχει επιφέρει καθυστερήσεις στις 
ανανεώσεις των  δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας 
που χρήζουν αντιμετώπισης. 
 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρο 112: Αφορά στο εποχιακό προσωπικό του Εθνικού 
Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς), την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και ειδικότερα τη Διεύθυνση 
Δασών Χανίων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον 
Εθνικό Δρυμό, τους κατοίκους της περιοχής και τους ιδιώτες που 
τυχόν δραστηριοποιούνται, τις τοπικές κοινότητες, καθώς και 
τους επισκέπτες.  
 
Άρθρο 113: Αφορά στο προσωπικό του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα σε υπαλλήλους 
Ι.Δ.Ο.Χ. καθώς και τους αιτούντες διεθνή προστασία. 
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ              ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Άρθρο 112: Το άρθρο 8, παρ. 2, παρ. δ του ν. 4519/2018, όπως ισχύει.  
 
Άρθρο 113: Από το άρθρο δέκατο όγδοο της από 10-08-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 
4722/2020 (Α΄ 177) και την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). 
 
Από την παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020. 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

   με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής 
πράξης; 

 
Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται ήδη με διάταξη 
νόμου, και ως εκ τούτου δεν δύναται το ίδιο θέμα να 
ρυθμιστεί με κανονιστική πράξη, αλλά απαιτείται η 
τροποποίηση της σχετικής νομοθετικής διάταξης. 
 
 
 

  με αλλαγή 
διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομέ
νης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
 
 
Δεν είναι εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού με 
αλλαγή πρακτικής. 
 

 με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
Δεν είναι εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού με 
διάθεση περισσότερων πόρων. 
 
 

 
 

Συναφείς πρακτικές  
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6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

   σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

   βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρο 112: Η αποτελεσματική λειτουργία 
και διαχείριση της επισκεψιμότητας στον 
Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων (Φαράγγι 
Σαμαριάς).  
 
Άρθρο 113: H επίτευξη της βέλτιστης 
δυνατής στελέχωσης των δομών της 
Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο για το απαραίτητο, υπαγορευόμενο 
από τις υφιστάμενες υπηρεσιακές 
ανάγκες, χρονικό διάστημα. 
 
Με την παράταση ισχύος των δελτίων 
αιτούντων διεθνή προστασία ρυθμίζεται 
επαρκώς το καθεστώς νόμιμης διαμονής 
πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα μας. 

  μακροπρόθεσμοι:  
           

9. 
 
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης53 

 
 
 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης 
ρύθμισης:         ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

 

  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 
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11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

ηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

 

12. Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος 
με άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 
 

 

13. Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

ηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο 
 

Στόχος 
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112 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η επιτακτική 
ανάγκη διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων 
(Φαράγγι Σαμαριάς) με έκτακτη και εποχιακή στελέχωση από 
την αρμόδια αποκεντρωμένη υπηρεσία, στοχεύοντας στην 
προώθηση του οικοτουρισμού και τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Η κάλυψη 
της διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού για επιπλέον χρονικό 
διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι την έκδοση της απόφασης 
του άρθρου 43, παρ. 1 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κρίνεται αναγκαία βάσει της 
πολυετούς εμπειρίας της.   
 
 

113  
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 1 σκοπείται η 
επιτακτική ανάγκη διατήρησης της έκτακτης στελέχωσης των 
δομών του Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 
έως τις 30.6.2021.  
 
Με την  παρ. 2  παρατείνεται η ισχύς των  δελτίων αιτούντων 
διεθνή προστασία που έχουν λήξει, ώστε να εξασφαλίζεται η 
νόμιμη διαμονή τους στη χώρα και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
σε υπηρεσίες. 
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  
 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων  Χ    Χ   

Μείωση δαπανών        

Εξοικονόμηση 
χρόνου        

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητ
α 

Χ Χ  Χ  Χ    

Άλλο           

ΕΜΜΕΣ
Α 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ    Χ  Χ    

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών     Χ      

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 
          

Βελτιωμένη 
διαχείριση 
κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
Άρθρο 112: Η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών της αρμόδιας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τη διαχειριστική περίοδο λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Λευκών 
Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς). Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η 
ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών της περιοχής με κατανομή των εσόδων από το αντίτιμο του εισιτηρίου. 
Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη έχει ως συνέπεια την υιοθέτηση ενός λειτουργικού μοντέλου 
διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 43, 
παρ. 1 του ν. 4685/2020, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Ιδίως μέσω της κατανομής 
του ποσοστού από το αντίτιμο των εισιτηρίων των επισκεπτών οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν την 
δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν έργα και υπηρεσίες για την εξασφάλιση των αναγκών των περιοχών 
αρμοδιότητάς τους. 
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Άρθρο 113: Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πραγματικών 
υπηρεσιακών-επιχειρησιακών  αναγκών της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο κατά τη 
διαχείριση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και 
Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και την αποτροπή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19. 
 
Με τις διατάξεις της  παρ. 2 ρυθμίζεται η νόμιμη διαμονή στη χώρα, πολιτών τρίτων χωρών  - κατόχων  
δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία. 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία           

Υποδομή / 
εξοπλισμός           

Προσλήψεις / 
κινητικότητα           

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένω
ν 

          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών 
κατά την 
εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
 
 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους 
στόχους 

         

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 
αντιστάθμιση

ς κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή           

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών 

(ηλεκτρονική επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της 

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 

 

Δεν υφίστανται εν προκειμένω τέτοια στοιχεία. 
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Ε.  Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από 

την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από 

τους συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
      
 
 

Συνεργασία με άλλα 
υπουργεία / 
υπηρεσίες  

 
 

ΟΧΙ 
 
 

 
 
      
 
 

Συνεργασία με 
κοινωνικούς φορείς / 
Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 
 
 

ΟΧΙ 
 
 
 

 
 
      

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 

ΟΧΙ 
 
 

 
 
 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 
 
Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

 
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
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Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

 
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς 
αιτιολόγησης) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρο 24 Συντάγματος.  

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 
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Κανονισμός 

 

 
      
      

Οδηγία 

 

      
 
      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
      Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς 

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
      
      

Ανώτατο ή άλλο 
εθνικό δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
 
 
      

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

 

      
      

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 
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Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  
 

 

3

1

. 

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική 
διάταξη 

αξιολογούμ
ενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

112 Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Αρμόδια για την 
εφαρμογή είναι η 
Διεύθυνση Δασών 
Χανίων της 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης 

Παρ. 1 
άρθρο 113 
 

Υπουργείο Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα 
προσωπικού δημοσίου 
τομέα στην Ελλάδα 
 

3

2

. 

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιο
δοτική 

διάταξη 
Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγρα
μμα 

(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 
 
Παρ. 4 
άρθρου 
113 
 

Υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Μετανάστε
υσης και 
Ασύλου 

Παράταση 
των αδειών 
διαμονής 
και των 
δελτίων 
διαμονής 
και μόνιμης 
διαμονής 

Όποτε 
υφίσταται 
ανάγκη 
παρατάσεων. 
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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021  

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
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ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΙΒΑΝΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
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