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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση της από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς —‘Εργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της

από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωψελές’Ιδρυμα

Σταύρος Σ. Νιάρχος” καιτου Ελληνικού Δημοσίου γιατην ενίσχυση και αναβάθμιση των

υποδομών στον τομέα της Υγείας»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Μοριοδότηση νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού

1. Για τις τρεις (3) αμέσως επόμενες από την έναρξη ισχύος του παρόντος προκηρύξεις του

Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για επιλογή προσωπικού με σειρά

προτεραιότητας, σύμψωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), και ειδικά για την

πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού στα νοσοκομεία του Εθνικού

Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου)) και το

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.), κατά παρέκκλιση της παρ. Ι του άρθρου 16 του ν.

4551/2018 (Α 116), περί της διενέργειας διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για κάλυψη θέσεων

νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από το

Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), και της περ. β’ της παρ. Ι

του άρθρου 29 του ν. 4765/2021, περί των κριτηρίων επιλογής με σειρά προτεραιότητας, η

εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα, για το

χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση των ανωτέρω κατά περίπτωση

προκηρύξεων, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων και με εψτά (7) μονάδες ανά

μήνα έως τη συμπλήρωση ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, εψόσον έχει αποκτηθεί από

νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση

των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδη μίας του κορωνοϊού ΟΙΟ-19 σε

επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ως εξής:

α) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που υπηρέτησε σε αντίστοιχες

Θέσεις στους ανωτέρω ψορείς και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας:

αα) δυνάμει σύμβασης ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81),

περίτου επικουρικού προσωπικού, του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204),

περί της πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού

προσωπικού, του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55),

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περίτου προσωπικού των κλάδων

υγείας, του άρθρου δέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64),

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, περί των προσλήψεων στην Ανώνυμη

Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία,

και του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου

χρόνου, ή
αβ) στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), περί της ένταξης



ομάδων ανέργων σε ιτρογράμματα απασχόλησης για τον δημόσιο Τομέα της υγείας, καθώς

και

αγ) κατ’ εψαρμογή Του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), περί της κάλυψης αναγκών σε

προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

και άλλων ψορέων αρμοδιότητας Του Υπουργείου Υγείας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου

απόδειξης παροχής υπηρεσιών, και της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 25.22020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.

4682/2020, περί της ένταξης στο Ε.Σ.Υ. εθελοντικού ή συμβατικά ή αναγκαστικά

διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού, πάσης ψύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

βοηθητικού προσωπικού και πάσης ψύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού από

τον ιδιωτικό τομέα,

β) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που κατ’ εψαρμογή της παρ. 2 του

άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών

θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης,

καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού, ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών

υγείας προς το Δημόσιο, ή του άρθρου τέταρτου της από 25.22020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, περί της διάθεσης κλινών

ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),

που:

βα) υπηρέτησε, δυνάμει οποιασδήποτε σχέσης εργασίας, σε αντίστοιχες θέσεις ιδιωτικών

θεραπευτηρίων ή Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (Κ.Α.Α.) στο πλαίσιο της

διάθεσης κλινών ή επιμέρους χώρων, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού

προσωπικού προς το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης

δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού ΟνΙΟ-19 μετά από απόψαση αποδοχής της

διάθεσης που εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για όσο χρονικό

διάστημα διήρκεσε αυτή, ή
ββ) διατέθηκε από αυτά, σύμψωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, για την παροχή

υπηρεσιών σε χώρους δημοσίων νοσοκομείων, για την κάλυψη αναγκών νοσηλείας ασθενών

από κορωνοϊό και για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή,

γ) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που υπηρέτησε στα στρατιωτικά

νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και τα

πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

δυνάμει σύμβασης, ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου εικοστού όγδοου του ν.

4737/2020 (Α’ 204), περί της πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού

βοηθητικού προσωπικού, του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, περίτου προσωπικού των

κλάδων υγείας, του άρθρου δέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, περί των προσλήψεων στην Ανώνυμη

Εταιρεία Μονάδων Υγείας, καθώς και στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και

του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α 157), περί της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου

χρόνου.

2. Για το νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό των υποπερ. αα) έως αγ) της περ.

α) της παρ. Ι που υπηρέτησε στις δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

συμπεριλαμβανομένων αυτών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, κατά

το ανωτέρω χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση των προκηρύξεων της

2.



παρ. 1, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας

που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοΙού ςονΙο-19 σε επίπεδο πρωτοβάθμιας ψροντίδας

υγείας, μοριοδοτείται κατά τις προκηρύξεις της παρ. Ι με δέκα (ΙΟ) μονάδες ανά μήνα γιατο

προαναερθέν χρονικό διάστημα, γιατο σύνολο των προκη ρυσσόμενων Θέσεων, και με επτά

(7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών.

3. 0 τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στην ειδική μοριοδότηση των παρ. Ι και 2, καθώς

και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ή Κ.Α.Α. που υπάγονται στην περ. β) της παρ. 1, ορίζονται στις

σχετικές προκηρύξεις. Οι Υγειονομικές Περιψέρειες, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν

οι δομές υγείας που υπηρετούν οι υποψήφιοι, ή το κατά περίπτωση ιδιωτικό θεραπευτήριο,

Κ.Α.Α., στρατιωτικό νοσοκομείο ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο αρμοδιότητας του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οψείλουν να παρέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο

Επιλογής Προσωπικού, κατόπιν αιτήματός του, κάθε πρόσψορο στοιχείο, για την

επιβεβαίωση της συνδρομής του κριτηρίου της κατά τα ανωτέρω ειδικής εμπειρίας που

επικαλούνται οι υποψήψιοι με την αίτησή τους.

4. Όσοι προσλαμβάνονται σε Θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού

δυνάμει των προκηρύξεων της παρ. 1, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη Θέση διορισμού

τους επί επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις λόγω

συνυπηρέτησης και οι μετατάξεις σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών. Το προσωπικό του

πρώτου εδαψίου δεν μπορεί να μεταταχθεί σε άλλον κλάδο για χρονικό διάστημα δέκα (ΙΟ)

ετών.

Άρθρο 2

Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης ψροντίδας και

εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) στο Δημόσιο

Ι. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοΙού ςΟνΙΙ-Ι9,

καιπάντωςγιαχρονικό διάστημαπου δεν υπερβαίνειτην 31η.3.2022, με κοινή απόψαση των

Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών, δύναται να παραχωρούνται άνευ

αντιτίμου στο Δημόσιο οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης

ψροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού

Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ςΟνΙυ-ι9, εψόσον

αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαψορετικό τρόπο. Με την ίδια ή όμοια κοινή

απόψαση ορίζονται οι ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και

εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη

δημόσια υγεία υλικών και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός ψορέας εποπτείας των ιατρικών και

λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.

2. Στο πλαίσιο της παραχώρησης κατ’ εψαρμογή της παρ. 1, το προσωπικό των στρατιωτικών

νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα

εψημεριώντου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του

Υπουργείου Υγείας. Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού των στρατιωτικών

νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω συμμετοχής του στο Πρόγραμμα εψημεριών του Ε.Σ.Υ.,

εψαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εψημεριών των

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία



Φ.900/9/568018/Σ.942/3.12.2021 Κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής

Άμυνας και Υγείας (Β 5821). Για την αποζημίωση του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού των

στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ εψαρμόζονται αναλόγως οι παρ. Α.1, Α.2 και

Α.3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση

του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις εν λόγω

διατάξεις ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης.

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την Ιη.1.2022.

Άρθρο 3

Παράταση συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών

υγείας και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του

κορωνοΙού ςΟνΙο-19

Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαψόρων

ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναψθεί. κατ’ εψαρμογή της παρ. 3 του

άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,

παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και την 31η.3.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους.

Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος,

εψόσον συνέτρεξαν σι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

Άρθρο 4

Παράταση της δυνατότητας πραγματοποίησης εμβολιασμών από τους ψορείς

υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού ςονιο-19 του

άρθρου 268 του ν. 4798/2021 - Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και ψορέων του

άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών —

Τροποποίηση άρθρου 140 ν. 4831/2021

1. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), περί της δυνατότητας πραγματοποίησης

εμβολιασμών από ιδιωτικά πολυιατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ιδιωτικά

διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, μέσω του ιατρονοσηλευτικού

τους προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022.

2. Στο άρθρο 140 του ν. 4831/2021 (Α’ 170), περί της σύναψης συμβάσεων ιδιωτών ιατρών

και ψορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) με το Υπουργείο Υγείας για τη

διενέργεια εμβολιασμών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο

εδάψιο, β) τροποποιείται το παλαιό δεύτερο εδάψιο, ώστε οι ιατροί και σι ψορείς του

άρθρου 268 του ν. 4798/2021, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

κατά του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ-19, να δύνανται για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών να εμβολιάζουν με διαψορετικούς τύπους εμβολίων, και το άρθρο 140

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 140

Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και ψορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το

Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών

4.



Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και σι Φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 268)

που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19

συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των

σκοπών του εμβολιαστικού προγράμματος από τον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής

Περιψέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Για τη σύναψη της σύμβασης του πρώτου

εδαψίου τα μέρη δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής «Ψηψιακή

Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμψωνητικού» του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 40912 ΕΞ

2021/18.11.2021 απόψασης του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 5354) η οποία εψαρμόζεται

αναλογικά. Οι ιατροί και οι Φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 δύνανται για την

υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών να εμβολιάζουν με διαψορετικούς

τύπους εμβολίων.».

Άρθρο 5

Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εψημεριακή απασχόληση -

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181),

περί της αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών διαψόρων ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες για

την κάλυψη κενών εψημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),

τροποποιείται, ώστε να μην εξαιρούνται από το πεδίο εψαρμογής της ρύθμισης τα

νοσοκομεία της Περιψέρειας Αττικής, και η παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Για χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022, ιδιώτες ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας,

παθολογίας, πνευ μονολογίας-ψυ ματιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,

οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών

ενεργού (εικοσιτετράωρης) εψημερί.ας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με

την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με

δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι (6) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του πρώτου εδαψίου

για την εικοσιτετράωρη εψημεριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων

πενήντα (250) ευρώ ανά εψημερία.».

Άρθρο ό

Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοΙό ςΟνΙΟ-19 μέσω ψηψιακών

υποδομών — Τροποποίηση παρ. Ι και 3 άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρου Ι του ν. 4690/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του 4690/2020 (Α 104), περί της

παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19 μέσω ψηψιακών υποδομών,

αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά

του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19, προς τον σκοπό της διασψάλισης της δημόσιας υγείας και του

περιορισμού της νόσου, και πάντως για χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.3.2022, οι



συμβεβλημένοι ιατροί του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σι
οικογενειακοί ιατροίτων μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σι ιδιώτες μη συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί

(ελεύθεροι επαγγελματίες), δύνανται να Παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής,

καθοδήγησης και υποστήριξης των ασψαλισμένων ή ανασάλιστων ασθενών που έχουν
διαγνωσθεί με κορωνοΙό ςΟνΙΟ-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους,

για όλη τη διάρκεια της παρακολούΘησής Τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τους

οικογενειακούς ιατρούς των μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ. εκτός του τακτικού ωραρίου τους.».

2. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του 4690/2020, τροποποιείται

α) με την προσθήκη του Υπουργού Οικονομικών στα όργανα που εξουσιοδοτούνται για την
ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής

εψαρμογής, μέσω της οποίας επαγγελματίες υγείας παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και

υποστήριξη στους ασθενείς με κορωνσΙό ΟνΙΟ-19, β) με την αναψορά όχι σε επαγγελματίες

υγείας γενικώς αλλά ειδικώς σε επαγγελματίες υγείας της παρ. Ι και γ) με την πρόβλεψη ότι

με την κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας, Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών

καθορίζονται, επιπλέον, σι ειδικότητες των ιατρών, τσ ύψος και ο τρόπος της αποζημίωσης

των ιατρών, σ Φορέας τον προϋπολογισμό του οποίου επιβαρύνει η αποζημίωση, η
διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των εν λόγω ψηψιακών εψαρμογών με πληροψοριακά

συστήματα άλλων ψορέων του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλο συναψές ζήτημα, και η παρ.

3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ψηψιακής Διακυβέρνησης

καθορίζονται σι ειδικότητες των ιατρών, το ύψος και ο τρόπος της αποζημίωσης των ιατρών,

ο ψορέας τον προϋπολογισμό του οποίου επιβαρύνει η αποζημίωση, η διαλειτουργικότητα

και η διασύνδεση των εν λόγω ψηψιακών εψαρμογών με πληροψοριακά συστήματα άλλων

Φορέων του Δημοσίου, ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής

εψαρμογής, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες υγείας της παρ. Ι παρέχουν συμβουλές,

καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με κορωνοϊό ΟνΙ0-19, με σκοπό την
παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους, καθώς και κάθε άλλο

συναψές ζήτημα. Με την ίδια απόψαση ρυθμίζονται: α) όλα τα Θέματα λειτουργίας της

εψαρμσγής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισαγωγής τους στην εψαρμογή, β)

τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά με την καταγραψή του

ονόματος του χρήστη και του χρόνου εισαγωγής του στην εψαρμογή, γ) οι λεπτομέρειες

συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, δ) κάθε οργανωτικό και

τεχνικό μέτρο για την ασψάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης

της ταυτσπσίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην εψαρμογή, της καταγραψής των

δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης,

ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράψησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία

δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό

επεξεργασίας τους για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, ε) τα

Θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εψαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και

λειτουργίας της, στ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων

των δεδομένων, ζ) οι αποδέκτες των δεδομένων, η) σι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής



ψύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα

υποκείμενα των δεδομένων και 8) κάΘε άλλο ειδικότερο Θέμα για την εψαρμογή του

παρόντος.».

Άρθρο 7

Αποζημίωση ψαρμακοτιοιών και ιατρών για Προγραμματισμό της αναμνηστικής δόσης

εμβολιασμού — Προσθήκη παρ. ό στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020

Στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), Περί της δημιουργίας συστήματος και πλατψόρμας

διαχείρισης συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ονιο-ι9, προστίθεται παρ. ό ως

εξής:

«6. Η αμοιβή των ψαρμακοττοιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία

ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού στο

Σύστημα της Παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των Τριών (3,00) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και

καταβάλλεται μόνο εψόσον διενεργηθεί η αναμνηστική δόση εμβολιασμού του ψυσικού

προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.

Η ισχύς του Προηγούμενου εδαψίου άρχεται από τις 14.9.2021.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με

τη διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των ψαρμακοποιών και

ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της

προγραμματισμένης ημερομηνίας αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, καθώς και κάθε

συναψές προς τα ανωτέρω ζήτημα.».

Άρθρο 8

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών ατην ειδικότητα της επείγουσας

εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής

νοσηλευτικής

Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση

της πανδημίας του κορωνοΙού ΟΙ0-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής

νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και

ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30.6.2022,

δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου

χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές

στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής

τους. Για την παράταση του πρώτου εδαψίου απαιτείται απόψαση του Διοικητή της οικείας

Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του

ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής

Περιψέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασής του. Η

λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου

εδαψίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση,

με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου

58 του ν. 4690/2020 (Λ’ 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην



ειδίκευση/εξειδίκευση, εφαρμόζεται και νια το χρονικό διάστημα της παράτασης του
πρώτου εδαψίου.

Άρθρο 9

Συμβάσεις ειτικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 17 της από

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4682/2020 — Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), Περί του

επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης ψύσεως λοιπού

προσωπικού, τροποΠοιείται α) ως προς την ημερομηνία, κατά την οποία Πρέπει να είναι

ενεργές οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και

πάσης ψύσεως λοιπού προσωπικού, προκειμένου να είναι δυνατή η Παράτασή τους, και β)

ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δύνανται να
παραταθούν, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«Ι. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμψάνιση και διάδοση του κορωνοϊού

ςονιο-ι9 όλες οι ενεργές κατά την 31η.3.2022 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των

κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και Πάσης ψύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων

του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων ψορέων του
Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών

νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς

και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που

δεν υπερβαίνειτην 31η.12.2022. Γιατην υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε

επιμέρους ψορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήψθηκαν οι απασχολούμενοι στις
θέσεις αυτές.».

2. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί των
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του λοιπού, πλην ιατρών,

επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), τροποποιείται ως προς την καταληκτική

ημερομηνία του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ.

2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών,

ειτικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καιτου ΕΟΦ., διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της
υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών,

Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως την
31η.12.2022 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

8



(ΕΟΦ.). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,

βάσει της οποίας προσλήψθηκαν 01 απασχολούμενοι στις Θέσεις αυτές.».

Οι.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
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Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού, τηλ. 2132161352, πιΙ π&@ πιοΙΊ.ον.Γ
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιοη;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται, προκειμένου να ενισχυθεί
περαιτέρω το δημόσιο σύστημα υγείας, η κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού, πλην ιατρών, στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),

στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου>) και στο Εθνικό Κέντρο

Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.) με εξειδικευμένο προσωπικό, η πολύτιμη εμπειρία του

οποίου έχει αποκτηθεί με την απασχόλησή του στο μέτωπο της πανδη μίας. Για την

ευόδωση του σκοπού αυτού θεσμοθετείται ειδική αυξημένη μοριοδότηση για το

νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που Θα συμμετάσχει στις επόμενες

τρεις (3) προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π),

αναγνωριζομένων με τον τρόπο αυτόν των υπηρεσιών που προσέψερε το

προσωπικό αυτό τόσο για τη στήριξη του συστήματος υγείας όσο νια την

αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊσύ

ςΟνΙο-19.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη κάλυψη

των έκτακτων αναγκών που αντιμετωπίζει το σύστημα δημόσιας υγείας εξαιτίας του

κορωνοΙού ςονιο-ι9, με την παραχώρηση διάθεσης, έως την 3Ιη.3.2Ο22, από τα

στρατιωτικά νοσοκομεία και το Νοσηλευτικό ‘Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού

(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των υποδομών (εγκαταστάσεων

και υλικών), καΘώς και του ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση των συμβάσεων

έργου και Παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαψόρων

ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Οι

εν λόγω συμβάσεις αψορούν στην πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού

βοηθητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), σι

οποίες έχουν συναψΘεί κατ’ εψαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του

ν. 4737/2020 (Α’ 204). Η παράταση θεσπίζεται έως την 31η.3.2022 και στοχεύει στην
αδιατάρακτη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του προσωπικού αυτού νια την

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού ΟνΙο-19.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται, αψενός, η απρόσκοπτη συνέχιση

των εμβολιασμών των ψυσικών προσώπων από τα ιδιωτικά πολυιατρεία, τα

Δ2.



ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, τις κλινικές και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, μέσω

του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού και, αΦετέρου, η παροχή διευκόλυνσης

τόσο στους ανωτέρω ψορείς όσο και στους ιδιώτες ιατρούς κάθε ειδικότητας να

συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας πιο άμεσα και με ευχέρεια μέσω της ειδικής

ηλεκτρονικής εΦαρμογής «Ψηψιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμψωνητικού». Ακόμα με

τη διάταξη αυτή επιδιώκεται, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών, η Περαιτέρω αύξηση του αριθμού των ψυσικών προσώπων που θα
εμβολιαστούν, καθώς Παρέχεται πλέον στους ως άνω ιδιώτες ιατρούς και Φορείς η
επιλογή να εμβολιάζουν με διαψορετικούς τύπους εμβολίων τα Φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να λαμβάνουν αποζημίωση για
τις υπηρεσίες που Παρέχουν για την κάλυψη κενών εψημερίας σε νοσοκομεία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ.) και οι ιδιώτες ιατροί ειδικότητας

αναισθησιολογίας, παθολογίας, πνευ μονολογίας-ψυ ματιολογίας που υπηρετούν

στα νοσοκομεία της Περιψέρειας Αττικής.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η ευχερέστερη και πιο άμεση

παροχή, μέσω ψηΦιακών δομών, ιατρικών συμβουλών, καθοδήγησης και

υποστήριξης στα Φυσικά Πρόσωπα που νοσούν από κορωνοΙό ΟΙΟ-19 και

Παραμένουν στην οικία τους, καθώς και στους συνοίκους τους. Επιδιώκεται επίσης

η παροχή εξουσιοδότησης στη διοίκηση για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και

των Τεχνικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής εψαρμογής, μέσω της οποίας

επαγγελματίες υγείας παρέχουν τις ιατρικές συμβουλές τους εξ αποστάσεως.

Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται ο καθορισμός της αμοιβής για

τη συμμετοχή των ψαρμακοποιών και ιατρών στον προγραμματισμό ημερομηνίας

για την πραγματοποίηση της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού των Φυσικών
προσώπων, η οποία διενεργείται ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση της παραμονής των

νοσηλευτών που ειδικεύονται στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής

νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, ακόμα και μετά από τη

συμπλήρωση του αναγκαίου χρόνου για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητάς

τους, προκείμενου να συνεχίσουν να παρέχουν αδιάλειπτα τις εξειδικευμένες

υπηρεσίες τους στις δομές αυτές, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των

επιπτώσεων της πανδημίας εξαιτίας του κορωνοϊού ΟΙΟ-19 και στη στήριξη του

συστήματος δημόσιας υγείας.

Άρθρο 9: Με την παρ. Ι της προτεινόμενης διάταξης επιδιώκεται, για την

αδιατάρακτη υποστήριξη και ομαλή λειτουργία του συστήματος δημόσιας υγείας, η
παράταση, έως την 31η.12.2022, των συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των

κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης Φύσεως λοιπού προσωπικού των

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των



εποπτευόμενων ψορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.

Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Ν1.Μ.Τ.Σ., καθώς και των

Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων. Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης επιδιώκεται ομοίως, έως

την 31η.Ι2.2022, η Παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού

_____

Φαρμάκων (ΕΟΦ.).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασψαλίζεται

η πλήρης κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» σε νοσηλευτικό και λοιπό,

πλην ιατρών, προσωπικό, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία τους και η ακώλυτη και

αδιατάρακτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς το κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για να ενισχυθεί το πλέγμα
«οχυρωματικών μέτρων» λόγω αύξησης των νοσηλειών ασθενών με κορωνοϊό

ςονιο-ι9 και της απουσίας υγειονομικού προσωπικού λόγω νόσησης, ώστε να

μπορέσει να αντεπεξέλθει και να σταθεί όρθιο και αποτελεσματικό το σύστημα

υγείας στην κορύψωση της μάχης με τον κορωνοΙό ςΟνΙο-19.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο Ε.Ο.Δ.Υ. να
δύναται να εξασψαλίζει και να διαθέτει άμεσα το αναγκαίο προσωπικό, ιατρικό,

νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό, για να αντιμετωπίσει έγκαιρα και

αποτελεσματικά τις έκτακτες ανάγκες και υποχρεώσεις που υψίστανται και

ανακύπτουν από τη διάδοση του κορωνοΙού ςΟνΙοΙ9.

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να συνεχιστεί και

έως τις 31.3.2022 η δυνατότητα στους ιδιώτες ιατρούς, στα ιδιωτικά διαγνωστικά

εργαστήρια, στις κλινικές και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια να εμβολιάζουν τα ψυσικά

πρόσωπα μέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού. Επίσης, κρίνεται

αναγκαία διότι απλοποιεί τη διαδικασία, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιώτες ιατρούς και στους ως άνω

ψορείς χρήσης της ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής «Ψηψιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού

Συμψωνητικού» για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας.

Τέλος, είναι απαραίτητη διότι προβλέπει πλέον ότι υψίσταται η δυνατότητα

επιλογής από τους ιατρούς και τους ως άνω ψορείς εμβολιασμού των ψυσικών

προσώπων με διαψορετικούς τύπους εμβολίων και αίρεται, κατά συνέπεια, η
υποχρέωση που ίσχυε έως τώρα, κατά την υπογραψή της σχετικής σύμβασης με το

Υπουργείο Υγείας, για επιλογή διενέργειας εμβολιασμών αποκλειστικά με
συγκεκριμένο τύπο εμβολίου.



Άρθρο 5: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η προβλεπόμενη

αμοιβή των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό

κίνητρο για τους ιδιώτες ιατρούς συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων να παρέχουν

τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη κενών ενεργού εψημερίας στα νοσοκομεία του

εθνικού συστήματος υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στην

Περιψέρεια Απικής.

Άρθρο 6: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασψαλιστεί

η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, καθοδήγησης και

υποστήριξης των ασψαλισμένων ή ανασψάλιστων ασθενών που έχουν διαγνωσθεί

με κορωνοϊό ςονΙο-19 και παραμένουν στην οικία τους από τους συμβεβλημένους

ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους οικογενειακούς ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας (Π.Φ.Υ.) και τους ιδιώτες μη συμβεβλημένους ιατρούς με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 7: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου, μέσω της
συμμετοχής των ψαρμακοποιών και των ιατρών στον Προγραμματισμό της

ημερομηνίας για την πραγματοποίηση της αναμνηστικής δόσης στον πληθυσμό, να
αυξηθείτο ποσοστό των εμβολιασμένων και μετην αναμνηστική δόση.

Άρθρο 8: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να μην
διαταραχτεί εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙ0-ι9 η εύρυθμη λειτουργία

των Μ.Ε.Θ., Τ.Ε.Π. και των μονάδων πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας που
οτελεχώνονται από νοσηλευτές που ασκούνται στην ειδικότητα της επείγουσας

εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής

νοσηλευτικής, λόγω της αποχώρησής τους μετά από την ολοκλήρωση του

αναγκαίου εκπαιδευτικού χρόνου για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας.

Άρθρο 9: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, Προκειμένου να μην
αποδυναμωθούν οι δομές του δημοσίου συστήματος υγείας, τα στρατιωτικά και

Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο Εθνικός Οργανισμός

Φαρμάκων (ΕΟΦ.), από το εΠικουρικό Προσωπικό που υπηρετεί και του οποίου οι

συμβάσεις έχουν παραταθεί έως τις 31.3.2022.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ.

Παπαγεωργίου, συγκεκριμένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων και Κέντρα

Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (Κ.Α.Α.), καθώς και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 205

Γ.Ν.Α. Που, δυνάμει συγκεκριμένων διατάξεων, συνέδραμαν την εθνική προσπάθεια

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙο-19

Άρθρο 2: Ιατρικό, νοσηλε υτικό και λοιπό Προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων

καιτου Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.

______

Άρθρο 3: Ε.Ο.Δ.Υ.

£ς.



Άρθρο 4: Ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά

θεραπευτήρια, τσ ιατρονοσηλευτικό τους προσωπικό, εμβολιαζόμενα Φυσικά

Πρόσωπα

Άρθρο 5: Ιδιώτες ιατρούς ε ιδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας,

πνευμονολογίας-ψυματιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και λοιπών

ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών ενεργού εψημερίας
στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με δελτίο παροχής υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 6: ‘Ολο τον πληθυσμό, ιατρούς

Άρθρο 7: Φαρμακοποιούς, ιατρούς

Άρθρο 8: Νοσηλευτές Ι.Δ.Ο.Χ. που ασκούνται στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της

εντατικής επείγουσας νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας

υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

Άρθρο 9: Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό ειτικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων

του Ε.Σ.Υ., των μονάδων πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, του Γ.Ν.Θ.

Παπαγεωργίου, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ., των
πανεπιστημιακών νοσοκομείων, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΕΟΦ.

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

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

ΝΑΙ ν” ΟΧΙ
4.

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

Άρθρο 1: όχι

Άρθρο 2: όχι

Άρθρο 3: άρθρο 13 ν. 4876/2021 (Α’ 251)

Άρθρο 4: άρθρο 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) και άρθρο 14θ του ν. 4831/2021 (Α’
170)

Άρθρο 5: παρ. Ι του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

Άρθρο 6: παρ. Ι και 3 άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 84) που
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4690/2020 (Α’ 1θ4)

Άρθρο 7: όχι

Άρθρο 8: όχι



Άρθρο 9: παρ. Ι του άρθρου 17 της από 11.32020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) που κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και παρ. 2 άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020

_____

(Α’ 204)

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

) με αλλαγή προεδρικού Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν ζητήματα που
διατάγματος, απαιτούν διάταξη νόμου ή τροποποίηση υψιστάμενη
υτιουργικής απόψασης διάταξης ή/και παράταση ισχύος υψιστάμενης διάταξης
η αλλης κπνονιοτικς

νομων.
πραξη ς;

Η) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
πρακτικής ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
της δυνατοτητας νεας

δυνατοτητας νεας ερμηνευτικης προσεγγισης τηςερμηνευτικης
προσέγγισης της υψισταμενης νομοθεσιας.

υψιστάμενης
νομοθεσίας;

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

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Ί ΟΧΙ ν

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

) σε όργανα της ΕΕ.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

ΙΙίΊΙ



8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογσύμενης ρύθμισης;

Η ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό κάΟε είδους,

επιστημονικό, διοικητικό, του δημόσιου

μηχανισμού, η άμεση εξασψάλιση του

) βραχυτιρόθεσμοι: κατάλληλου εξοπλισμού και των αναγκαίων

μέσων, για την αποτελεσματικότερη

ανταπόκριση στις απαιτήσεις διαχείρισης και

αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η

αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση

ίΐ) μακροτιρόθεσμσι: της πανδημίας και. η λυσιτελής και

αδιατάρακτη κάλυψη των αναγκών του

συστήματος δημόσιας υγείας.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης

‘ Εκπαίδευση — Πολιτισμός:

. . Γίρόσ4ιατα ΕιτιδιωκόμενοςΕΚΓ)ΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια οτοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πονυοτό απνήιοίτων γ’βαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν

εργαυία στον Τομέα Των υνουδών Τους εντός ό μηνών από την
έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πιοτοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)

Αριθμός συμμετοχών συ προρράμμανα ‘Ερευνας, Τεχνολυμίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικό), ανά Πανεπιυνημιακή Σχνλή

Αριθμός έρμων/μελετών που έχουν ανατεθεί από Τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολομική Σχολή

Δαπάνη ανά ψοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο τον ενερρού πληθυσμού) Που
συμμετέχουν σε προμράμματα δια βίου εκπαίδευσης

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

Ποσοστό αναλήιάβητων/υύνυλν πληθνσμυύ

Αριθμός ανόμων που εμεαταλείπννν το σχολείο πριν Την

ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά ΠεριΦέρεια )νιουουτό
μαθητών Οευ υύννλο των μαθητών) παν ψνιτούν Πε
διααολιτισμιυά σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο υύνολο (ιων μαθητών( —

Κατανομή ανά περιψέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογενματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών Που Φοιτούν οκ αυτά

Μέσος όρος καθημητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωΦελούνται από αρορράμματα
Ενισχυτικής_εκπαίδευσης / έτος

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(ίίρώ:/!έ3ι2,οε,οΓμ/ΓΕιιι) και της ΕΛΣΤΑΤ (Ιιιρ://νννινει.ώιιρι/).



Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, ΒΟμια) ίδευσης Ι

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επώιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, Κατά είδυς καί αποτελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, Κατά φορέα, Και ποσά Που
διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν Πε Εψορείες
Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων. μνημείων. παραδοσιακών Και
ιστπριΚών οικισμών

Πραγματυπυιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, μια ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία Και
αρχαιολνμικυύς χώρους, Και δαπάνες έρμων που βρίσκονται σε
εξέλιξη_______________________________________________________

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

Αριθμός βιβλιυθηκώυ κατά νομική μομφή και είδος
βιβλινθήκης, ανάλογα με σο θέμα, κατά γεωγγαφικό
διαμέρισμα

ΕΟνική άμυνα — Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του ετιιστιεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο ερχώγιυ πγοιάν Πε σγοραίες νιμέχ (δις.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ οκ σταθερές τιμές

ίσυζύριο τρεχνυσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

Ιονζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστμιχε, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κοταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Φυρυλυγικά έσοδα ως πυσυννό ενν ΑΕΠ

Ανιαλογίτι άμεαης και έρμεοης φνραλογίτις

ΕΙνσά που εισπράττυνται μέχρι σήμερα από ταν φόρο ή τσκς
φόρυυς στους οπυίνυς αφνρυύν νι διατάξεις τυκ
νορυοχεδίον.

Ηνσά ίσου εισπράχθηνειν τισό φνρολνγιννύς ελέγχυυς

Πυσυατό πρόξεοιν διοικητικού ιτρυσδιορισμού φόρου ή
επιβαλής προστίμων Που εικυρώθηκτιν εν μέρει ή εν όλοι από
Τα δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

Δ0ι.



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστά ανεργίας νέων

Ποσσοτό ανεργίας γυναικών

Ποσοοτό ανεργίας ανά γεωγραφική Περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμπιβών (ανά βασικό Τομέα της Οικονομίας τιχ. μεταποίηση,

κατασκευές κ.λπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης

(στν σύνολο του πλιιθυσμυύ και ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό ειττασχυλουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο

σύνολο τον πληθυσμού και ειδικότερα γιο νένος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ειτιδιωκόιενος
στοιχεια στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδο

( μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι νπόλληλοι,

επαγγελματίες κτιι έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής

ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα

( μισθωτοί τον ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι οοάλληλπι,

επαγγελματίες κοι έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του

ΕΦΚι

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ονά πληθυσμιακή ομάδα

κειι έτη συνολικής ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύυταξης

Γίοοοστύ ουντοξιοδοτικής δοοάνης επί του ΑΕΠ

Γίοσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που

γίνονται εν ίιέρει ή εν όλω δεκτές

ΕΡΓΛΣΙλΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών Και ομοιοεπειγγελματικών

συμβάσεων (και εγσσε. εάν σννήιρθη το συγκεκριμένο έτος)

και αριθμός/ποσοστό_εργαζομένων που καλύπτονται αού αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. Που συνήφθησαν χωρίς προσφογή σε

διαρεπολάβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. Που συπήιρθησαν χωρίς προσφυγή σε

διαιτησία

Μέοος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέοος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικαοίας διοιτηοίτις

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (οροβλεπόμενη στα σχετικά Κείμενα αλλά
κιιι πραγματική με την έννοια της πιιράττισης μετά τη συμβατική

τους λήξη)

Ώρες εργοσίος ανά ημέρα, εβδομάδει και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά

εργοζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτοιτ ανά κλάδο οικονομίας και

ιιγιθίιός/πυπυστό ατυχημάτων που πρυκάλεσιιν θάνιιτο ή
τινοπηρίει Ι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς Φτώχειας, σε κίοδοοο Φτώχειας

σε κοιοωνιυό αποκλεισμά

Ποοοο·τό υλικής στέρησης συ τέοσεμα ή περισσότερα βασικά αγαθά

ή οπηρεσίες

Ποσοστό νοικοκοριών στο σύνολο νου πληθυσμού που

αουιμεκωπίζοον δοοκυλία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ζο



Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη συνολικά Και ανα επίδσυαί

Αριθμός αστέρων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους Και άλλες
υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού σου μένει σε προσωρινή μορψή κατοικίας
λόγω κρίσης (πχ. αεισμός, πυρκαγιά)

Κόστος κατ άτομο ανά ιιρόμραμμσ Φροντίδας )μητρότητας,
δυσκσλίειί ιιάθυσσς κλπί

συνολικά

σννολικά

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

ίίρνφανώς, στο πεδίο ινντό Οτι υπάρχυνι’ και στοιχεία πον «φορούν τονς αλλοδαπούς Που προέρχνντειι αού άλλννς δείκτες
(απασχόληση, εκπιιίύενση, παραβιιτικότητα ιελπ.)

Αριθμός παιδιών οε ορψανοτροψεία

ΥΓΕΙΑ

.....

Δ.

Αριθμός εσωτερικώο / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Σονυλικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

δαπάνες ψαρμάκων κακά υεψαλή

Αριθμός ιαερών ανά 1000 κατοίΚους

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους

Πρόσψατα
στοιχεία

Μέση διάρκεια επείγοοοας νοσηλείας

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί αοθευείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο νρεβατι(, μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικώυ ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)

Αριθμός ασθενών που περιμένουν μια ρ μήνες να εξοπηρετηθούν
(για μη εσείγυνσα νοαηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοαηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοοηλευτοιή οπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο

(ινώ Περιφέρεια

Ποσοστά ανεννίατ «τό ισιιλυ

ανά κλάδο οικννορίας

ανά ηλικιακή νμάλα

ανά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

Ποσοστό αττοιιπασχολούρενων ανά φύλο

ανά ηλικιειτή σμάδα

Ιίοσοατό εργοδοτών ανά φύλο

Ιασσπτά μελών Δ Σ. εταιρειών τινά φύλο

Ποσοστά μελών Κνινοβονλίνν, περιφερειακών και δημοτικών
σνμβννλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχας (3ετίο)

Αιτήρντν ασύλου — Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
ασοφάοεων

λίετσναατεντικές ροές ανά πύλη εισύδνν/χώρα πρνέλενσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο

Αριθμός ασελάσεωτ ανά χώρα τροέλενοης εων
υαελαννοίιένων/αιτία απέλιισης

Μονάδες φιλοξενίας μετσνιιστών (σχέση δνναμικότητιις νειι
πραγματικού αριθμού φιλοξενννρένων)

Περιστατικά και είδος ααριιβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας

2.1



Δημόσια Δισέκηση — Δημόσια τάξη — Δικαισσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υσσλλήλων

Αριθμός/ποσοστά α) μονίρων/ιδσχ β) ιδσχ κσι γ) μετπιτλητώο
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ποά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστά υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΚΝΕΤ

Αριθρός υπηρεσιών ρε εσωτερική δικτύωση (ίσιτοσυτ)

Αναλογία Η/Υ ποά θέση εμγασίσς

Αριθμός ιστυσελίδων δημύσιων υπηρεσιών κσι φομέων/ σύνολο
δημοσίων υπημεσιώυ_κσι_φορέων
Αριθ ράς κέντρων πληρυφύμηυης συλιτώυ, σε κεντρικό,
σεριιρυρειοκό, νυραρχισκό και τυπικά επίπεδα καθώς Και συ
εσίπεδο νυρικών προσώπων, οργανισμών κλσ
Αριθράς ατόρων που εξυσηρετυύνται αού τις δηρόσιες
υπηρεσίες_ανά έτος και ανά_υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθυδοσίας και πρόσθετες
δασάυες_ως αοσυσνύ επί_της_συνολικής_δαπάνης_ανά_υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεράτων σμοαωσικού; δασάυες μουάδωυ
προσωπικού_ως_ποσοστό_της συνολικής_δαπάνης_υνό_υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

άιαοροχθέυτα οδική ροτα, δράονες αδικημάτων και αναλογία
ανά ΙδΟ.δθθ κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
άιαπραχθέντα αδικήρατο και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητο, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσιο στατιστική οπεικάνιση τωυ αδικημάτων και αξιάποιυων
συμπεριφορών σου προκαλούκ το κοιυύ αίσθηρα
(ονθρυιποκτονίες, ληαεείες, κλοπές — διορρήξεις)
Αδινήροτο που αφορούν στην νσράνομη είσοδο και ποραρονή
στη χώρο

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τάσο εγελήρατος

Ποσοστό εγκληματικών περιοτέιοεωυ σου εξιχυιάστηκαν στν
οάυολο νωυ εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομέυων σπι δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων αυά αστυνομικά, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμεκοης
Αναλογία ιιστονομικών ανά Ιθθθ κατοίκους — αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικά τμήμα κοι περιοχή αστυυάμευσης

Κοτά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή σάρων γιο την αντιμεεέιοιση της ποραβατιτής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. ερνλήματο βίας, οικονομικά
εγκλήματα, νορκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

. , Πρόσι4ιατα ΕπιδιωκόμενοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια οταχος (3ετια)

Αριθρύς ειοερχόμευων οοτιεώο, ερρατικώο και ερσορικών
διαήιορώο

Αριθμός εισερχάμενων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικές ρ,μάυος που αναιτείται μια την εσίλοοη αστικών,
εμνορικώυ, ερματιυών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων

υέσος μόυος έκδοσης δικαστικών ανοήιάσεων (Ειρηνοδιεεία,
Πμωτοδικείο, Εήιετεία, Αρειος Πάρος/Συμβούλιο Επικρατείας)
υέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή Ιποινικά, πολιτικό Και
διοικητικά_δικαστήρια)

Ποσοστό διεαοτικώο ανοήιάοεωυ σοο ακυρώυονται μετά από
έψεση_ή_ουαίρεοη

Αριθμός υποθέσεων ποο επιλύονται ίω το σύστημα κου
εξωδικοστιεοά_οομβιβοομοά

Αξιοσοίηοη εοσλλαετιεώο μεθόδων εσίλυοης διαήιομώο, π.
Διαμεσολάβηση

Στήριξη ιωο ατόμωυ σου χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους_νομική_προστασία)

Κόστος νροσήιυμής στη διεσιοοάυη

Ποσοστό ηλεκτροοινής υποβολής διονομόήιωυ

Ποσοστό διεκσερσιουμέυων Κατ’ έτος υποθέσεων έυαυτι εκκμερών
)σε_ετήσια και συνολική_βάση_εκερεμοτήτων)

Ποοοο·ιό σοπικώυ υποθέσεων, σε ετήσια βάση, ρια τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_ρετατρέήιιμες_συ_χρήμα

υέσο κόστος σωήιρουιστικού συστήματος ανά τματούμευο

Αναλορία προσωπικού ψάλαξης )ψυλόεωυ) ανά ερατού μεσο

21.



Ανάπτυξη — Εττενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΙ-ΙΜΑΤΙΚΗ/ΕΓΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωιώμενος
στοιχεια στοχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που ανοίγονν ανά κλάδο και Περιφέρεια
Και σοείστοιχος_αριθμός απασχολουμένων αε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο Και Περιφέρεια
και_οντίστοιχος_αριθμός αιτασχολουμένων σε αυτές

Διοικητικό κόστος σύπτιισι1ς επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετία)

Μονάδες — Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφοιρικής ρύπαι’οης
κοτά κεφαλή
Ποσοστό Του πληδοσμού Που εξυπηρετείται τισό βινλογικούς
καθοριομούς
Ποσοστό των αετών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
νε σχέση με Το σύνολο των δυνάμενων ντι χρησιμοποιηθούν
ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρεοσης Κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών οπορριμμότων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (πχ. ανακύκλωση, ποραγωγή
γήγειας. λιπασματοποίηση)

Ποσοστό διοτιθέμενων αοορριμμάταιν σε ΧΥΤΑ

[Ιοσοστό δασικών εκτάσεων που κοτοστράφηκαν από πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ι]οοοστό αναδασωθειοώτ (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτόσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών τισό πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόρενων περιοχών νι σχέση με την συνολική
έκταση ης χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισρού ποο διατίθεται γιο θέματα
προστασίας περιβάλλοντος

Κσκανάλωση ενέργειας κατά κειριιλή

Κατσνόλωση ενέργειας ανά ροριρή ενέργειας

Κοτονόλωοι ενέργειας οπύ ονανεώοι1ιες Πηγές ενέργειας κατά
κεφολή

Ποσνοτά μείωσης εκοομπών οερίιον θερροκηπίοο ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι η
10. συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξισλογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ Χ

________

ΓΙ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ

_____________________________________________________

) Εάν είναι άμεση, εξηγήστε:

Η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των ψηψιακών
εψαρμογών με πληροψοριακά συστήματα άλλων
ψορέων του Δημοσίου για λόγους δικτύωσης και
ανταλλαγής πληροψοριών, Προκειμένου οι
επαγγελματίες υγείας Παρέχουν τις ιατρικές συμβουλές
τους εξ ατιοστάσεως



1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11. οτρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματιομού);

ΝΑΙ__Π Οχι__Π

Εξηγήοτε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με άλλα
υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι αυτά τα
συσ-ήματα:

13
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού συστήματος;

· ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήοτε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολσγούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Άρθρο ι Με την παρ. Ι του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται, στο
Πλαίσιο των επόμενων τριών (3) προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., γιατο
νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, Προσωπικό που υπηρετεί σε
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
<(Παπαγεωργίου», στο ΕΚΑΒ. καιτο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας,
αυξημένη ειδική μοριοδότηση είκοσι (20) μονάδων, ανά μήνα, για
εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο αντικείμενο της θέσης, κατά
παρέκκλιση της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 29 του ν.
4765/2021 (Α’ 6), περί της βαθμολόγησης του κριτηρίου της
απόκτησης εμπειρίας στο αντικείμενο μιας θέσης. Η μοριοδότηση
αυτή υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020,
που είναι η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), περί λήψης κατεπειγόντων
μέτρων αποψυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού,
έως την ημερομηνία δημοσίευσης των ανωτέρω, κατά
περίπτωση, προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. Για τους μήνες μετά από τη
δημοσίευση των προκηρύξεων αυτών και έως τη συμπλήρωση
ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, η εμπειρία στο αντικείμενο της
θέσης μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες, ανά μήνα.
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου και γιατο νοσηλευτικό
και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό των δημόσιων μονάδων



Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π .Φ.Υ),
συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων
Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ), προβλέπεται η ειδική μοριοδότηση της
εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στο αντικείμενο της θέσης να είναι
αψενός δέκα (10) μονάδες, ανά μήνα, και να αψορά ομοίως νια
το χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως τη δημοσίευση των, κατά
περίπτωση, προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. και αψετέρου επτά (7)
μονάδες, ανά μήνα, έως τη συμπλήρωση ογδόντα τεσσάρων (84)
μηνών. Η θεσμοθέτηση της ειδικής μοριοδότησης και για το
προσωπικό αυτό γίνεται για την αναγνώριση των υπηρεσιών του
στη δημόσια υγεία σε επίπεδο πρωτοβάθμιας ψροντίδας για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προκάλεσε η πανδημία
του κορωνοϊσύ ςονιο-19. Σημειώνεται ότι η αυξημένη ειδική
μοριοδότηση με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα του νοσηλευτικού
και του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού των δομών
δευτεροβάθμιας ψροντίδας υγείας έναντι της μοριοδότησης με
δέκα (10) μονάδες ανά μήνα του αντίστοιχου προσωπικού των
δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας,
δικαιολογείται από τη διαψορετική αποστολή και ψύση των
παρεχόμενων ανά κατηγορία δομών υπηρεσιών υγείας, που
αποσκοπούν στην περίθαλψη και την πρωτοβάθμια ψροντίδα
υγείας αντίστοιχα. Επίσης, σημειώνεται ότι η ανά κατηγορία
δομών ειδική μοριοδότηση καταλαμβάνει και το λοιπό, πλην
ιατρών, προσωπικό, το οποίο, ανάλογα με την κατηγορία, είτε
συμμετέχει αμέσως στην παροχή υπηρεσιών υγείας είτε είναι
αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τους και συνεπώς για την
Ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοίού ςονΙο-19. Η αυξημένη μοριοδότηση
δικαιολογείται λαμβανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών
δεδομένων που επικρατούν στο εθνικό σύστημα υγείας από τον
Φεβρουάριο 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοΙού ςονιο-ι9 καιτης ανάγκης έμπρακτης αναγνώρισης εκ
μέρους της Πολιτείας της συμβολής του προσωπικού που
κλήθηκε να συνδράμει σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα,
υπό συνθήκες πρωτοψανούς πίεσης. Με άλλα λόγια δεν
πρόκειται για μια απλή αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας
σε ψορείς δημόσιας υγείας, και δη υπό συνήθεις συνθήκες, αλλά
για την εκπλήρωση του οψειλόμενου από όλους τους πολίτες
χρέους κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4
Συντ.) απέναντι στο προσωπικό που παρείχε όλως εξαιρετικές
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση μιας πρωτοψανούς, σε έκταση
και διάρκεια, για τα σύγχρονα τουλάχιστον δεδομένα, πανδη μίας.
Οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν, άλλωστε, μία μοναδική
παρακαταθήκη στην οποία μπορείνα βασιστείτο εθνικό σύστημα
υγείας για την αντιμετώπιση και μελλοντικών υγειονομικών
προκλήσεων.
Με την παρ. 4 του αξιολογούμενου άρθρου προβλέπεται ότι όσοι
προσληψθούν σε Θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
δυνάμειτων, κατά περίπτωση, προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. της παρ.
Ι του παρόντος άρθρου, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη Θέση
διορισμού τους επί επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό
τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης και οι

2.



μετατάξεις σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών. Το
προσωπικό, δε, αυτό δεν μπορεί να μεταταχθεί σε άλλον κλάδο
για χρονικό διάστημα δέκα (10) χρόνων. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι
αναγκαίες δεδομένης, αψενός, της αυξημένης μοριοδότησης που
προβλέπεται για το προσωπικό που Θα υποβάλει υποψηφιότητα
στο πλαίσιο των εν λόγω προκηρύξεων και, αψετέρου, της ψύσης
των αναγκών που πρόκειται να εξυπηρετήσει το διοριζόμενο στα
νοσοκομεία προσωπικό, προκειμένου η κάλυψη των αναγκών να
είναι αδιατάρακτη και αποτελεσματική.

Άρθρο’2 Με την προτεινόμενη διάταξη τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το
Νοσηλευτικό ‘Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείο Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
προχωρούν, άνευ αντιτίμου, στη διάθεση στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας (ΕΣΥ,) υποδομών αλλά και υγειονομικού προσωπικού, για
την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται
με την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19. Η διάθεση αυτή

________________

δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.3.2022.

Άρθρο 3 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως και την
31.3.2Ο22 η ισχύς της ρύθμισης για την πρόσληψη ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.
[παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204],
προκειμένου ο ΕΟΔΥ να είναι σε θέση, από άποψη προσωπικού,
να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις έκτακτες
ανάγκες και υποχρεώσεις που υψίστανται και ανακύπτουν από

___________________

την εμψάνιση και διάδοση του κορωνοΙού ςΟνΙο-ι9.

Άρθρο 4 Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης παρατείνεται η
δυνατότητα πραγματοποίησης εμβολιασμών από τους ψορείς
υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού ΟνΙΟ-19 του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 έως την
31η.3.2022 και, περαιτέρω, μετην παρ. 2 τροποποιείται το άρθρο
140 ν. 4831/2021 με την προσθήκη αψενός νέου δευτέρου
εδαψίου και αψετέρου με την τροποποίηση του παλαιού
δευτέρου εδαψίου, ώστε οι ιατροί και οι ψορείς του άρθρου 268
του ν. 4798/2021, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού ΟΙί—19, να
δύνανται για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμών να εμβολιάζουν τα ψυσικά πρόσωπα με

____________________

διαψορετικούς τύπους εμβολίων.

Άρθρο 5 Λόγω των αυξανόμενων αναγκών για τη δημόσια υγεία που
προκαλεί η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοΙού
ςΟνΙΟ-19 και στην Περιψέρεια Απικής με την προτεινόμενη
διάταξη προβλέπεται η κατάργηση της εξαίρεσης που αρχικά είχε
προβλεψθεί στην παρ. Ι του ν. 4839/2021 (Α’181) για τα
νοσοκομεία της Περιψέρειας Απικής. Ως εκ τούτου, η
αποζημίωση των διακοσίων πενήντα (250) ΕΥΡΩ για
εικοσιτετράωρη εψημεριακή απασχόληση Θα χορηγείται πλέον
σε ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας,
πνευ μονολογίας-ψυ ματιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας που καλύπτουν κενά ενεργού
εψημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
συμπεριλαμβανομένων αυτών της Περιψέρειας Απικής.



Άρθρο ό Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν.
4690/2020 (Α’84) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας σε
ασθενείς με κορωνοϊό ςονιο-19 μέσω ψηψιακών υποδομών,
εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας
υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού ςονιο-19. Η παρούσα
διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασψαλιστεί η
συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής,
καθοδήγησης και υποστήριξης των ασψαλισμένων ή
ανασψάλιστων ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοΙό
ςονιο-ι9 και παραμένουν στην οικία τους από τους
συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, τους οικογενειακούς
ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και τους
ιδιώτες μη συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο 7 Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται παρ. ό στο άρθρο 57
του ν. 4764/2020 (Α 256) σχετικά με την αποζημίωση
ψαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό της
αναμνηστικής (τρίτης) δόσης εμβολιασμού. Η παρούσα διάταξη
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αποζημιωθούν οι
ψαρμακοποιοί για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας της
αναμνηστικής (Τρίτης) δόσης εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού
ςονο19.

Άρθρο 8 Λόγω της συνεχιζόμενης διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού
ςονιο-ι9 επιβάλλεται η περαιτέρω αξιοποίηση όσων
νοσηλευτών ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής
νοσηλευτικής και απέκτησαν πολύτιμη κλινική εμπειρία στη
ψροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής
θεραπείας, μονάδες αυξημένης ψροντίδας και τμήματα
επειγόντων περιστατικών ενηλίκων ή σε θέματα δημόσιας υγείας
αντίστοιχα, παρέχοντας υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, σε μονάδες
πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας και στον ΕΟΔΥ. Για την
εξυπηρέτηση της εν λόγω ανάγκης προβλέπεται με την
προτεινόμενη διάταξη η δυνατότητα περαιτέρω παραμονής στις
εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί για χρονικό
διάστημα έως έξι μήνες των νοσηλευτών που ασκούνται στις
ανωτέρω ειδικότητες με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες
υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, χωρίς ο χρόνος της
παράτασης να υπάγεται στην προβλεπόμενη ειδική μοριοδότηση
του χρόνου για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας. Η κτήση
του τίτλου της ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης
προβλέπεται ότι δεν εμποδίζει την περαιτέρω παραμονή έως τη
συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παράταση ς.
Εξυπακούεται ότι η ειδικότερη αυξημένη μοριοδότηση της παρ.
21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) που προβλέπεται για
τον χρόνο λήψης νοσηλευτικής ειδικότητας και νοσηλευτικής
εξειδίκευσης, καθώς και αυτή που θα προβλεψθεί για την
εξάμηνη παράταση της παραμονής των νοσηλευτών που
ειδικεύονται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας

_____________________

υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής στις εκπαιδευτικές μονάδες που
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έχουν τοποθετηθεί, μετά την ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου
άσκησης, ισχύουν σύμ4ωνα με τα οικεία άρθρα παράλληλα, και
οι δικαιούμενοι Θα τη λάβουν και στο πλαίσιο των προκηρύξεων,
στις οποίες αψορά η προτεινόμενη διάταξη.

Άρθρο 9 Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα
παράτασης όλων των ενεργών στις 31.3.2022 συμβάσεων
επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού
και πάσης ψύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ,
των δομών πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των
εποπτευόμενων ψορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν.
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών
νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των πανεπιστημιακών
νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, έως την 3Ι.Ι2.2Ο22. Στις εν λόγω συμβάσεις είχε
δοθεί η δυνατότητα παράτασης έως τις 3 1.3.2022 με την παρ. 1
του άρθρου τεσσαρακοοτού ένατου του ν. 4839/2021, η οποία
τροποποιούσε την παρ. Ι του άρθρου 24 του ν. 4715/2020.
Επιπλέον δίδεται η δυνατότητα παράτασης έως την 31η122022

σε όλες τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου υπαλλήλων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού, διαψόρων
ειδικοτήτων του ΕΟΠΥΥ και του ΕΟΦ, οι οποίες είχαν παραταθεί
έως τις 31.3.2021 με την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού
ένατου του ν. 4839/2021, με την οποία τροποποιείτο η παρ. 2 του

___________________

άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξισλσγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & [ ΦΥΣΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ

Σ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ Σ ΟΜΑ ΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο



Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτμηση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύονται οι υποδομές και το προσωπικό του δημόσιου τομέα της υγείας και
φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή Του μετώπου εναντίον Της
πανδημίας του κορωνοϊού Ονιο-19, μέσω προκηρύξεων, παρατάσεων και θέσπισης κινήτρων για την
προσέλκυση συνεργαζόμενων ιδιωτών. Διαμορψώνεται, επίσης, ένα πυκνό δίκτυο ψορέων για την υλοποίηση
του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών κατά του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9 τόσο μέσω της πραγματοποίησής τους
όσο και με τον προγραμματισμό των ημερομηνιών για την πραγματοποίηση των εμβολιαοτι.κών δόσεων,
συμπεριλαμβανομένης καιτης αναμνηστικής δόσης.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙ ΟΙΚ ΗΣΗ,
Ο Ι ΚΟ ΝΟ Μ ΙΑ, κο Ι Ν Ω ΝΙ ΚΕΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός!
Προετοιμασία

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘ Μ ΙΣ ΗΣ

Προαλήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Αλλα Χ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση



1ΙΙ1Ζ
ΙΙΊ Άλλα

Σχολιασμός / τισιστική αττστίμη ση:

20. Κνδυνσι αξισλσγσύμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙ ΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντσπισμός χ

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης Χ

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εψαρμσγή

Ανάδειξη καλών
προκτικών κατά
την υλοποίηση Χ

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών χ
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιστίμηση:

η
2Ι

Γνώμες ή πΟρίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).



Ειδική αιτιολογία σε ιτερίτιτωση σημαντικής ατιόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν βρίσκει εψαρμογή

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναι(είς συνταγματικές διατάξεις

- παρ. Ι άρθρου 5 και παρ. 7 άρθρου 103 (αρχή της αξιοκρατίας στην δημόσια

διοίκηση)

- παρ. 5 άρθρου 5 και παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία υγείας)

- παρ. Ι άρθρου 5 και άρθρο 106 (οικονομική — επιχειρηματική ελευθερία)

- άρθρο 5Α (πρόσβαση στην κοινωνία της Πληροψορίας)

- παρ. 5 άρθρου 24 και παρ. 1 άρθρου 25 (αρχή κοινωνικού κράτους — θεμέλιο

παροχικής διοίκησης)

25. Ενωσιακό &καιο

Πρωτογενές ενωσιακό Δεν υψίσταται
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Δεν υψίσταται

Κανονισμός
ι::ι

Δεν υψίσταται

Οδηγία
,

Δεν υψίσταται

Απόψαση
ΓΙ

26.
Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Δεν υψίσταταιΕυρωπαϊκή Σύμβαση
ΓΙ των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου



Δεν υψίσταται

Διεθνείς συμβάσεις

2
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_& όασικό_περιεχόμενο_απόφασης

Δεν υψίσταταιΑνωτατο η αλλο εθνικο
δικαοτήριο

Π (αναψέρατε)

Δεν υψίσταται
Ανεξάρτητη Αρχή

Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Δεν υψίσταται
Νομολογία Δικαοτηρίου

Π ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού Δεν υψίσταται

Π Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

,, Δεν υψίσταται
Άλλα ευρωτταικα η
διεθνή δικαστήρια ή

Π διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποττοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενηςρύμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 4 Άρθρο 140 ν. 4831/2021



Παράταση της δυνατότητας
πραγματοποίησης εμβολιασμών από τους
Φορείς υλοποίησης του Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19 του άρθρου 268 του
ν. 4798/2021 - Σύναψη συμβάσεων
ιδιωτών ιατρών και Φορέων του άρθρου
268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο
Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών —

Τροποποίηση άρθρου 140 ν. 4831/2021

2. Στο άρθρο 140 του ν. 483 1/2021 (Α’ 170),
περί της σύναψης συμβάσεων ιδιωτών
ιατρών και ψορέων του άρθρου 268 του ν.
4798/2021 (Α’ 68) με το Υπουργείο Υγείας
για τη διενέργεια εμβολιασμών,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, β)
τροποποιείται το παλαιό δεύτερο εδάψιο,
ώστε οι ιατροί και οι ψορείς του άρθρου
268 του ν. 4798/2021, σι οποίοι έχουν
ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού ςονιο
19, να δύνανται για την υλοποίηση του
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών να
εμβολιάζουν με διαψορετικούς τύπους
εμβολίων, και το άρθρο 140
διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 140
Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και
ψορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια
εμβολιασμών

Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι
ψορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
(Α’ 268) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού ςονιο-ι9 συμβάλλονται με το
Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως
εκπροσωπείται για την υλοποίηση των
σκοπών του εμβολιαστικού Προγράμματος
από τον Διοικητή της αρμόδιας
Υγειονομικής Περιψέρειας ή από τον
νόμιμο αναπληρωτή του. Για τη σύναψη
της σύμβασης του πρώτου εδαψίου τα
μέρη δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής
ηλεκτρονικής εψαρμογής «Ψηψιακή
Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμψωνητικού» του
άρθρου 4 της υπό στοιχεία 40912 ΕΞ
2021/18.11.2021 απόψασης του Υπουργού

«Αρθρο 140
Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και
ψορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με
το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια
εμβολιασμών

Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι
ψορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’
268) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατάτου κορωνοϊού
ςΟνΙο-19 συμβάλλονται με το Υπουργείο
Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την
υλοποίηση των σκοπών του εμβολιαστικού
προγράμματος από τον Διοικητή της αρμόδιας
Υγειονομικής Περιψέρειας ή από τον νόμιμο
αναπληρωτή του. Οι ιατροί και οι ψορείς του
άρθρου 268 του ν. 4798/2021 επιλέγουν κατά
την υπογραψή της σύμβασης τη διενέργεια
εμβολιασμών αποκλειστικά με συγκεκριμένο
τύπο εμβολίου.».
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Επικρατείας (Β’ 5354) η οποία εψαρμόζεται
αναλογικά. Οι ιατροί και οι ψορείς του
άρθρου 268 του ν. 4798/2021 δύνανται για
την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμών να εμβολιάζουν με
διαψορετικούς τύπους εμβολίων.».

Άρθρο 5
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών νια
εικοσιτετράωρη εψημεριακή απασχόληση
- Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου
πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου
πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α
181), περί της αποζημίωσης ιδιωτών
ιατρών διαψόρων ειδικοτήτων που
παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών
εψημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τροποποιείται,
ώστε να μην εξαιρούνται από το πεδίο
εΦαρμογής της ρύθμισης τα νοσοκομεία
της Περιψέρειας Αττικής, και η παρ. Ι του
άρθρου πεντηκοστού πρώτου
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Για χρονικό διάστημα έως την
31η.3.2022, ιδιώτες ιατροί ειδικότητας
αναισθησιολογίας, παθσλσγίας,
πνευ μονολογίας-ψυ ματιολογίας και, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιασδήποτε
άλλης ειδικότητας δύνανται να παρέχουν
υπηρεσίες για την κάλυψη κενών ενεργού
(εικοσιτετράωρης) εψημερίας στα
νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος
Υγείας με την έκδοση δελτίου παροχής
υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως έξι
(6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για
ακόμη έξι (6) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών
του πρώτου εδαψίου για την
εικοσιτετράωρη εψημεριακή απασχόληση
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ ανά εψημερία.».

Παρ. Ι άρθρου πεντηκοστού πρώτου ν.
4839/2021

«1. Για χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022,
ιδιώτες ιατροί ειδ ικότητας αναισθ ησιολογίας,
παθολογίας, πνευμονολογίας - ψυματιολογίας
και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, δύνανται να
παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών
ενεργού (εικοσιτετράωρης) εψημερίας στα
νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
εξαιρουμένων των νοσοκομείων της
Περιψέρειας Απικής, με την έκδοση δελτίου
παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως
έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για
ακόμη έξι (6) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του
πρώτου εδαψί.ου για την εικοσιτετράωρη
εψημεριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά
εψ η με ρ ία.».

Παρ. Ι άρθρου δέκατου ένατου της από
Άρθρο 6

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
κορωνοΙό £ΟνΙΟ-19 μέσω ψηψιακών

άρθρο 1 του 4690/2020
υποδομών — Τροποποίηση παρ. Ι και 3
άρθρου δέκατου ένατου της από

«1. Για την παροχή συμβουλευτικής,
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού

καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών

34.



Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρου Ι του ν. 4690/2020

1. Η παρ. Ι του άρθρου δέκατου ένατου
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο Ι του 4690/2020 (Α’ 104), περί
της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς
με κορωνοΙό ςΟνιο-ι9 μέσω ψηψιακών
υποδομών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται
άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοΙού ςονιο-ι9, προς
τον σκοπό της διασψάλισης της δημόσιας
υγείας και του περιορισμού της νόσου, και
πάντως για χρονικό διάστημα μέχρι την
31η.3.2022, οι συμβεβλημένοι ιατροί του
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οικογενειακοί ιατροί
των μονάδων της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦ.Υ.) του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σι ιδιώτες μη
συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί
(ελεύθεροι επαγγελματίες), δύνανται να
παρέχουν υπηρεσίες συ μβουλευτικής,
καθοδήγησης και υποστήριξης των
ασψαλισμένων ή ανασψάλιστων ασθενών
που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοΙό ςονιο
19 και παραμένουν στην οικία τους και των
συνοίκων τους, για όλη τη διάρκεια της
παρακολούθησής τους. Οι υπηρεσίες
παρέχονται από τους οικογενειακούς
ιατρούς των μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ.
εκτός του τακτικού ωραρίου τους.».

2. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του
άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του
4690/2020, τροποποιείται α) με την
προσθήκη του Υπουργού Οικονομικών στα
όργανα που εξουσιοδοτούνται για την
ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και των
τεχνικών χαρακτηριστικών της
ηλεκτρονικής εψαρμογής, μέσω της οποίας
επαγγελματίες υγείας παρέχουν
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη
στους ασθενείς με κορωνοϊό ςΟνιο-ι9, β)
με την αναψορά όχι σε επαγγελματίες
υγείας γενικώς αλλά ειδικώς σε
επαγγελματίες υγείας της παρ. Ι και γ) με

που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοΙό ςΟνιο-19
και παραμένουν στην οικία τους και των
συνοίκων τους, για όλη τη διάρκεια της
παρακολούθησής τους, μπορούν να
χρησιμοποιούνται ψηψιακές υποδομές και
υπηρεσίες που καθορίζονται με κοινή
απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης. Με όμοια απόψαση δύναται
να προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των εν
λόγω ψηΦιακών εψαρμογών με υψιστάμενες
υποδομές ηλεκτρονικής υγείας του
Δημοσίου.».

Παρ. 3 άρθρου δέκατου ένατου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο Ι του 4690/2020

«3. Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Υγείας
και Ψηψιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο
τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εψαρμογής,
μέσω της οποίας επαγγελματίες υγείας
παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και
υποστήριξη στους ασθενείς με κορωνοϊό
ΟνΙΟ-19, με σκοπό την παρακολούθηση της
υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή Τους. Με
την ίδια απόψαση ρυθμίζονται: α) όλα τα
θέματα λειτουργίας της εψαρμογής, οι
διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος
εισαγωγής τους στην εψαρμογή, β) τα
δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και,
ιδίως, τα σχετικά με την καταγραψή του
ονόματος του χρήστη και του χρόνου
εισαγωγής του στην εψαρμογή, γ) οι
λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και
περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, δ)
κάθε οργανωτικό και Τεχνικό μέτρο για την
ασψάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των
προσώπων που έχουν πρόσβαση στην
εψαρμογή, της καταγραψής των δεδομένων
του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της
χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης,
ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράψησης, της
διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων,
ανωνυ μοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων
και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας
τους για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς
και οτατιστικούς λόγους, ε) τα θέματα
οργάνωσης και διαχείρισης της εψαρμογής, με
βάση τους σκοπούς δημιουργίας και



την πρόβλεψη ότι με την κοινή απόψαση
των Υπουργών Υγείας, Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών
καθορίζονται, επιπλέον, οι ειδικότητες των
ιατρών, το ύψος και ο τρόπος της
αποζημίωσης των ιατρών, ο ψορέας τον
προϋπολογισμό του οποίου επιβαρύνει η
αποζημίωση, η διαλειτουργικότητα και η
διασύνδεση των εν λόγω ψηψιακών
εψαρμογών με πλη ροψοριακά συστή ματα
άλλων ψορέων του Δημοσίου, καθώς και
κάθε άλλο συναψές ζήτημα, και η παρ. 3
διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Υγείας, Οικονομικών και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται οι
ειδικότητες των ιατρών, το ύψος και ο
τρόπος της αποζημίωσης των ιατρών, ο
ψορέας τον προϋπολογισμό του οποίου
επιβαρύνει η αποζημίωση, η
διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των
εν λόγω ψηψιακών εψαρμογών με
πληροψοριακά συστήματα άλλων ψορέων
του Δημοσίου, ο τρόπος λειτουργίας και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής
εψαρμογής, μέσω της οποίας οι
επαγγελματίες υγείας της παρ. Ι παρέχουν
συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη
στους ασθενείς με κορωνοΙό ΟνΙο-19, με
σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους
και την ορθή ενημέρωσή τους, καθώς και
κάθε άλλο συναψές ζήτημα. Με την ίδια
απόψαση ρυθμίζονται: α) όλα τα Θέματα
λειτουργίας της εψαρμογής, σι
διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος
εισαγωγής τους στην εψαρμογή, β) τα
δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας
και, ιδίως, τιχ σχετικά με την καταγραψή
του ονόματος του χρήστη και του χρόνου
εισαγωγής του στην εψαρμογή, γ) οι
λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και
περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων,
δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για
την ασψάλεια της επεξεργασίας των
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της
ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν
πρόσβαση στην εψαρμογή, της
καταγραψής των δεδομένων του χρήστη
που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης
τεχνικών ανωνυμοποίησης,
ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράψησης,

λειτουργίας της, στ) ο τρόπος άσκησης και
ικανοποίησης των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων, ζ) οι αποδέκτες
των δεδομένων, η) οι ακριβείς όροι της
διάθεσης στατιστικής ψύσεως συγκεντρωτικών
στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να
προσδιορισθούν τα υποκε ίμενα των
δεδομένων και 8) κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα
για την εψαρμογή του παρόντος.».



της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία
δεδομένων, ανωνυμοποιημένων,
ψευδωνυμοιτοιημένων και μη, ανάλογα με
τον σκοπό επεξεργασίας τους για
ετυδημιολογικούς, επιστημονικούς και
στατιστικούς λόγους, ε) τα Θέματα
οργάνωσης και διαχείρισης της εψαρμογής,
με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και
λειτουργίας της, στ) ο τρόπος άσκησης και
ικανοποίησης των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων, ζ) οι
αποδέκτες των δεδομένων, η) οι ακριβείς
όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως
συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία
δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα
υποκείμενα των δεδομένων και θ) κάθε
άλλο ειδικότερο Θέμα για την εφαρμογή
του παρόντος.».

Άρθρο 7
Αποζημίωση ψαρμακοποιών και ιατρών
για προγραμματισμό της αναμνηστικής
δόσης εμβολιασμού — Προσθήκη Παρ. ό
στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020

Στο άρΘρο 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
περί της δημιουργίας συστήματος και
πλατψόρμας διαχείρισης συνεδριών
εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού ςονιο
19, προστίΘεται παρ. ό ως εξής:

«6. Η αμοιβή των ψαρμακοποιών και των
ιατρών για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία ενημέρωσης και
προγραμματισμού ημερομηνίας της
αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού στο
Σύστημα της παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των
τριών (3,00) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται
και καταβάλλεται μόνο εψόσον
διενεργηθεί η αναμνηστική δόση
εμβολιασμού του ψυσικού προσώπου για
το οποίο προγραμματίοτηκε ο
εμβολιασμός.
Η ισχύς του προηγούμενου εδαψίου
άρχεται από τις 14.9.2021.
Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε
Θέμα σχετικό με τη διαδικασία
εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο
αμοιβής των ψαρμακοποιών και ιατρών για
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία

Άρθρο 57 ν. 4764/2020

«Αρθρο 57
Δημιουργία Συστήματος και Πλατψόρμας
Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά
του κορωνοΙού ςΟνΙο-19

1. Δημιουργείται Σύστημα προγραμματισμού
συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού
ςΟνιο- 19, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί
υπό την ευθύνη και εποπτεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με
σκοπό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας
εμβολιασμού των προσώπων που έχουν
εγγραψεί στο Σύστημα Προτεραιοποίησης
Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού ςονιο
19 σύμψωνα με το άρθρο 56. Το Σύστημα
προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού ςΟνιο-ι9 διασυνδέεται
με το Σύστημα Προτεραιοποίησης
Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοΙού ςονιο
19 από το οποίο αντλεί τις απαραίτητες
πληροψορίες για τον προκαθορισμό της
συνεδρίας εμβολιασμού, καθώς και με το
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του
κορωνοΙού ΟΙΟ-19, στο οποίο αποστέλλειτα
στοιχεία των προσώπων που εμβολιάστηκαν,
την ημερομηνία εμβολιασμού, το είδος του
εμβολίου, τον επιβλέποντα ιατρό του
εμβολιαστικού κέντρου ή τον συμβεβλημένο
ιατρό των δομών καιτο εμβολιαστικό κέντρο ή
τη δομή.

33-



ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της
προγραμματισμένης ημερομηνίας
αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, καθώς
και κάθε συναψές προς τα ανωτέρω
ζήτημα.».

2. Δημιουργείται ηλεκτρονική Πλατψόρμα
Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού ςονιο-ι9, που λειτουργεί μέσω της
Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης
(ον.Γ-ΕΨΠ) με σκοπό την οριστικοποίηση του
προγραμματισμού των εμβολιασμών. Μέσω
της εν λόγω ψηψιακής υπηρεσίας τα ψυσικά
πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να
επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά τους ως
προς την προγραμματισμένη ημερομηνία
εμβολιασμού ή να επιλέγουν, σε περίπτωση
έλλειψης διαθεσιμότητας εκ μέρους τους,
διαψορετική διαθέσιμη στο σύστημα
ημερομηνία, καταχωρίζοντας τα στοιχεία
επικοινωνίας τους και τον Α.Μ.Κ.Α. Τους. Σε
περίπτωση που τα πρόσωπα του δευτέρου
εδαψίου δεν έχουν λάβει ενημέρωση για την
προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού
τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τον
ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική
εψαρμογή εντός της Πλατψόρμας, η οποία
εξετάζεται εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος από αρμόδια Επιτροπή του
Υπουργείου Υγείας, και ενημερώνει τον
αιτούντα ως προς την αποδοχή ή μη της
αίτησης με μέσα ΤΠΕ. Η είσοδος των ψυσικών
προσώπων - χρηστών στην Πλατψόρμα
πραγματοποιείται κατόπιν προηγού μενης
αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των
κωδικών - διαπιοτευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηψιακής Διακυβέρνησης, σύμψωνα με τα
οριζόμενα στο Κεψάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’
του ν. 472 7/2020
(Α’184).

3. Κάθε πρόσωπο δύναται να ενημερωθεί και
να επιβεβαιώσει την προγραμματισμένη
ημερομηνία εμβολιασμού του και σε
ψαρμακείο ή σε ΚΕΠ, όπως επίσης και να
επιλέξει, σε περίπτωση έλλειψης
διαθεσιμότητας εκ μέρους του, διαψορετική
ημερομηνία και ώρα με βάση την εκάστοτε
διαθεσιμότητα στο Σύστημα της παρ. 1.

4. Με απόψαση του Υπουργού Υγείας
προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση της
Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων. Με κοινή
απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία



Άρθρο 9
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού -

Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 17 της
από 113.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 — Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου
17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
περί του επικουρικού προσωπικού των
κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης
ψύσεως λοιπού προσωπικού,
τροποποιείται α) ως προς την ημερομηνία,

υποβολής αιτήσεων με ψυσικό ή ηλεκτρονικό
τρόπο και γνωστοποίησης του αποτελέσματος
αυτών στον αιτούντα. Με απόψαση του
Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά
ζητήματα για τη λειτουργία του Συστήματος
και της Πλατψόρμας, η διαδικασία
επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης
συνεδρίας, οι απαιτούμενες διασυνδέσεις του
Συστήματος και της Πλατψόρμας με άλλα
πληροψοριακά συστήματα, η διαδικασία
αυθεντικοποίησης, οι λεπτομέρειες της
διαδικασίας που ακολουθείται στα ΚΕΠ καιστα
ψαρμακεία καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή
άλλη λεπτομέρεια.

5. Η αμοιβή των ψαρμακοποιών και των
ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
ενημέρωσης και προγραμματισμού
ημερομηνίας εμβολιασμού στο Σύστημα της
παρ. 1, ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. Η αμοιβή
εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εψόσον
διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του
ψυσικού προσώπου για το οποίο
προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.

Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα
σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης της
αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των
ψαρμακοπο ιών και των ιδιωτών ιατρών για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης
και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης
ημερομηνίας εμβολιασμού, καθώς και κάθε
συναψές προς το ανωτέρω ζήτημα».

Παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
από την εμψάνιση και διάδοση του κορωνοΙού
ςΟνιο-19 όλες σι ενεργές κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος συμβάσεις επικουρικού
προσωπικού των κλάδων ιατρικού,
νοσηλευτικού και πάσης ψύσεως λοιπού
προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των
δομών πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των
εποπτευόμενων ψορέων του Υπουργείου
Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.
Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών
νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος



κατά την οποία Πρέπει να είναι ενεργές οι
συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των
κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης
ψύσεως λοιπού προσωπικού, Προκειμένου
να είναι δυνατή η παράτασή τους, και β) ως
προς την καταληκτική ημερομηνία του
χρονικού διαστήματος για το οποίο
δύνανται να παραταθούν, και η παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών από την εμψάνιση και διάδοση
του κορωνοΙού ονιο όλες οι ενεργές
κατά την 31η.3.2022 συμβάσεις
επικου ρικο ύ προσωπικού των κλάδων
ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης ψύσεως
λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας
ψροντίδας υγείας, των εποπτευάμενων
ψορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν.
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των
στρατιωτικών νοσοκομείων, του
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και
των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, δύναται να
παρατείνονται από τη λήξη τους και για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την
3Ιη.Ι2.2Ο22. Για την υλοποίηση των
ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε
επιμέρους ψορέα, οι δε αναγκαίες
πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης
επιχορήγησης από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Η παράταση των
συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα
της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας
προσλήψθηκαν οι απασχολούμενοι στις
θέσεις αυτές.».

2. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου
εικοστού του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί
των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου του λοιπού,
πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ.),
τροποποιείται ως προς την καταληκτική
ημερομηνία του χρονικού διαστήματος
κατά το οποίο δύνανται να παραταθούν,
και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙ.Μ.Τ.Σ.),
καθώς και των Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να
παρατείνονται από τη λήξη τους και για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την
31η3.2022. Για την υλοποίηση των ανωτέρω
μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους ψορέα, οι
δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν
ισόποσης επιχορήγησης από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων
δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης
εργασίας, βάσει της οποίας προσλήψθηκαν σι
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές».

Παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020

«2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών,
επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
του ΕΟΦ, διαψόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της
υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018
κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών,
Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
παρατείνονται έως την 31η.Ι0.2021 με τους
ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν
το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟ.Π.Υ.Υ.).».



«2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών,
επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και του ΕΟΦ., διαψόρων ειδικοτήτων,
δυνάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.
50604/4.7.2018 κοινής απόψασης των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να
παρατείνονται από τη λήξη τους έως την
31η122022 με τους ίδιους όρους,
προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ.). Η
παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήψθηκαν οι
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».
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Αριθμ. 43/2/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της
από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς —‘Εργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της
από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
“Κοινωφελές ‘Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροΤτολογίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:

1. Προβλέπεται ειδική διαδικασία πρόσληψης (επιλογή με σειρά
προτεραιότητας) και μοριοδότησης για την κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και
λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους αναφερόμενους Φορείς Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τον τρόπο
υτιολογισμού του κριτηρίου της εμπειρίας στο αντικείμενο της —υπό
πρόσληψη- θέσης, λόγω της συμβολής του εν λόγω προσωπικού στην
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας
του κορωνοΙού ίΞοΙΏ-9 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
περίθαλψης. Παράλληλα προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
για το προσωπικό που θα προσληφθεί με την τιεριγραφόμενη ειδική
διαδικασία.

2. Παρέχεται εξουσιοδότηση για παραχώρηση, με κοινή απόφαση των
αρμοδίων Υπουργών, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς κορωνοΙού ίΞΟνΙΠ-19 και για χρονικό διάστημα έως την
31η032022 των εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών
αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων
και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο και προβλέπεται στην περίπτωση αυτή η
καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή του προσωπικού των στρατιωτικών
νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι και την 3Γ.03.2022, η διάρκεια ισχύος των
συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους.

(-.



4. Παρατείνεται εκ νέου έως την 31’103.2022 (έληξε 31.12.2021) η
διενέργεια εμβολιασμών κατ’ σίκον ή και στο ιατρείο ή άλλη εγκατάσταση των
οριζόμενων φορέων και παρέχεται η δυνατότητα σε αυτούς να εμβολιάζουν με
διαφορετικούς τύπους εμβολίων.

5. Προστίθεται η περίπτωση των νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής,
στους φορείς (νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.) προς τους οποίους ιδιώτες ιατροί
ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, πνευμονολογίας-φυματιολογίας
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, δύνανται να
Παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης)
εφημερίας με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για το οριζόμενο
χρονικό διάστημα.

6. Τροποποιούνται — συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου δέκατου
ένατου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4690/2020 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό
ΟνΙΠ-19 μέσω ψηφιακών υποδομών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

- Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής, για το χρονικό διάστημα μέχρι την
31η032022 από τους μνημονευόμενους ιατρούς [συμβεβλημένους με τον
Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οικογενειακούς
ιατρούς των μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και
ιδιώτες μη συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ελεύθεροι επαγγελματίες)],
υπηρεσιών συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των
ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοΙό
ίΞΟνΙΓ-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους, για όλη τη
διάρκεια της παρακολούθησής τους υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Οι ως
άνω υπηρεσίες παρέχονται από τους οικογενειακούς ιατρούς των μονάδων
Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ. εκτός του τακτικού ωραρίου τους.

- Με κ.υ.α. ρυθμίζονται μεταξύ άλλων οι ειδικότητες των ιατρών καθώς
και το ύψος, ο τρόπος και ο φορέας της αποζημίωσης των ιατρών.

7. Καθορίζεται στο ποσό των τριών (3,00) ευρώ μετά από επιβεβαίωση
διενέργειας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, αρχής γενομένης από την
14η Σεπτεμβρίου 2021, η αμοιβή των φαρμακοποιών και ιατρών για τη
συμμετοχή τους στον προγραμματισμό της αναμνηστικής (τρίτης) δόσης
εμβολιασμού και παρέχεται η εξουσιοδότηση με Κοινή υπουργική απόφαση για
τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την εφαρμογή της προτεινόμενης
διάταξης.

8. Παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικευόμενους νοσηλευτές Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής
και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής να
παρατείνουν την παραμονή τους στις αναφερόμενες ειδικότητες για χρονικό
διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, με
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ισόχρονη παράταση της σύμβασής Τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

9. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, για χρονικό διάστημα από τη λήξη
τους έως τις 31.12.2022
- σε συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού,
νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων
φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου»,
των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., καθώς και των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων,
- σε συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού
προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(Ε.Ο.Φ.), διαφόρων ειδικοτήτων, με τους ίδιους όρους, προκειμένου να
συνεπικουρούν το έργο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Ο.Φ.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη από τη(ν):

ί. παράταση της δυνατότητας στους μνημονευόμενους Φορείς να
διενεργούν τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς, έναντι αμοιβής, έως την
3Ιπ.03.2Ο22. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να υπολογισθεί καθόσον
εξαρτάται από πραγματικά στοιχεία (αριθμός εμβολιασμών κ.λπ.)

π. καταβολή αμοιβής στους μνημονευόμενους ιατρούς για την παροχή
υπηρεσιών συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των
ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό
ιΟνΙΓ-19. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να υπολογισθεί καθόσον εξαρτάται
από πραγματικά στοιχεία (αριθμός περιστατικών κ.λπ.) καθώς και την έκδοση
της σχετικής κ.υ.α.

111. καταβολή αμοιβής στους φαρμακοποιούς και ιατρούς για τη συμμετοχή
τους στον προγραμματισμό της αναμνηστικής (τρίτης) δόσης εμβολιασμού.

ίν. δυνατότητα τιαράτασης για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών της
παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών Ι.Δ.Ο.Χ. στην ειδικότητα της
επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας!
κοινοτικής νοσηλευτικής.

ν. δυνατότητα παράτασης για το οριζόμενο χρονικό διάστημα των
συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων Ιατρικού, νοσηλευτικού και
πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των οριζόμενων φορέων.
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Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά
(αριΟμό και είδος συμβάσεων).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή
του προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.ΕΜ.Τ.Σ. στο
πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σε περίπτωση διάθεσης θαλάμων, κλινών
νοσηλείας και λοιπών εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων νοσηλευτικών
μονάδων στο Δημόσιο.

Π. Επί του Κρατικού τιροϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης

Δαπάνη από τη διεύρυνση των φορέων στους οποίους δύνανται να
παρέχουν υπηρεσίες ιδιώτες ιατροί των οριζομένων ειδικοτήτων, για την
κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας για το αναφερόμενο
χρονικό διάστημα.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ./ φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 400 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση έως και
31.03.2022 των συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού
Ε.Ο.Δ.Υ.

ιν. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχών
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) — (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 31.12.2022, των
συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ν. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(Ε.Ο.Φ.) — (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 31.12.2022, των
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου λοιπού, πλην
ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Φ.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ Α1ΜΑΟΟ
04.02.2022 16:33

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 29.7.2021
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς — ‘Εργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της
από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές ‘Ιδρυμα Σταύρος
Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον
τομέα της Υγείας».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη από τη(ν):
ί. παράταση της δυνατότητας στους μνημονευόμενους Φορείς να διενεργούν τους
προβλεπόμενους εμβολιασμούς, έναντι αμοιβής, έως την 3Ι1.Ο3.2Ο22.

Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να υπολογισθεί καθόσον εξαρτάται από πραγματικά στοιχεία
(αριθμός εμβολιασμών κ.λπ.)
ίί. καταβολή αμοιβής στους μνημονευόμενους ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών
συμβουλευτικής. καθοδήγησης και υποστήριξης των ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων ασθενών που
έχουν διαγνωσθεί με κορωνοΙό ίΟνΙΒ-Ι9.

Η εν λόγο) δαπάνη δεν δύναται να υπολογισθεί καθόσον εξαρτάται από Πραγματικά στοιχεία
(αριθμός περιστατικών κ.λπ.) καθώς και την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
ίί. καταβολή αμοιβής στους φαρμακοποιούς και ιατρούς για τη συμμετοχή τους στον
προγραμματισμό της αναμνηστικής (Τρίτης) δόσης εμβολιασμού
ίν. δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών της παραμονής ειδικευόμενων
νοσηλευτών Ι.Δ.Ο.Χ. στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής
της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.
ν. δυνατότητα παράτασης για το οριζόμενο χρονικό διάστημα των συμβάσεων επικουρικού
προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των
οριζόμενων φορέων.

Το ύψος της εν λόγιο δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμό και είδος
συμβάσεων).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή του προσωπικού των
στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σε περίπτωση
διάθεσης θαλάμων, κλινών νοσηλείας και λοιπών εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων
νοσηλευτικών μονάδων, στο Δημόσιο.

Οι ως άνω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής
Κυ βέρνηση

Δαπάνη από τη διεύρυνση των φορέων στους οποίους δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες
ιδιώτες ιατροί τιον οριζομένων ειδικοτήτων, για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης)
εφημερίας για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.



Η ως άνω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείαι (Ε.Ο.Δ.Υ./ φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη ύψους 400 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση έως και 31.03.2022 των συμβάσεων
έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και
διοικητικού προσωπικού Ε.σ. Δ.Υ.

Η ως άνω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ.

ιν. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροών Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

— (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 31.12.2022, των συμβάσεων εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η ως άνω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ν. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟ.Φ.) — (φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 31 .12.2022, των συμβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Φ.

Η ως άνω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Φ.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022
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