
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 

δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 1 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για 
το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Άρθρο 2 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέρ-
γεια εμβολιασμών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52Α 
του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 3 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου ιατρών και της δυνατότητας άμεσης 
πρόσληψης ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 4 Παράταση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο 5 Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προ-
σωπικού

Άρθρο 6 Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
54 του ν. 4690/2020

Άρθρο 7 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης 
συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευ-
τικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού 
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθο-
ρισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 9 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστά-
σεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων 

ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 10 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω 
κορωνοϊού

Άρθρο 11 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής 
άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορω-
νοϊού COVID -19

Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρό-
σληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 14 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπε-
ρωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 15 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού 
προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 16 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την 
εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 17 Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη 
των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 4375/2016

Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για 
υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη ανα-
γκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 19 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 20 Παράταση της διενέργειας μοριακού ελέγ-
χου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους 
υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 21 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκι-
μασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της 
υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών COVID -19

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 22 Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών τα-
χέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του 
ν. 4796/2021

Άρθρο 23 Παράταση της ρύθμισης περί επιπλέον ση-
μείων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου 
της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέ-
ριμνα

Άρθρο 24 Παράταση της ισχύος διαδικασίας χορήγη-
σης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νο-
σούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες 
ιατρούς

Άρθρο 25 Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστο-
λής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που 
βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 26 Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αι-
θυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς 
σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Άρθρο 27 Παράταση της δυνατότητας μετατροπής 
χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 28 Παράταση της δυνατότητας αναγκαστικής 
διάθεσης χώρων

Άρθρο 29 Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θερα-
πευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυ-
ψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση 
του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 
πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021

Άρθρο 30 Παράταση της επίταξης ειδικού νοσοκο-
μειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και 
φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης 
τού προς επίταξη εξοπλισμού

Άρθρο 31 Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη 
διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο 32 Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για 
τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο 33 Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημο-
σίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο 34 Παράταση της διάθεσης ειδικού εξοπλι-
σμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας 
υγείας

Άρθρο 35 Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δω-
ρεών

Άρθρο 36 Παράταση δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., 
Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μο-
νάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες κοινωφελούς σκοπού

Άρθρο 37 Παράταση ρύθμισης για τις συμβάσεις δο-
μών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Άρθρο 38 Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών 
νοσοκομείων - Τροποποίηση του άρθρου ογδοηκοστού 
δεύτερου του ν. 4812/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 39 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρε-

σιών υγείας

Άρθρο 40 Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευ-
τών - Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότη-
τας και εξειδίκευσης - Τροποποίηση των παρ. 1, 11, 12, 
13 και 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020

Άρθρο 41 Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών 
ειδικοτήτων  - Συντονιστές εκπαίδευσης  - Απονομή 
τίτλου ειδικότητας - Τροποποίηση του άρθρου 59 του 
ν. 4690/2020

Άρθρο 42 Υποβολή πορισμάτων των Υποεπιτροπών 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ε.Δ.Υ.) - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4675/2020

Άρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Τροποποίηση των 
άρθρων 19, 21 και 24 του ν. 3305/2005

Άρθρο 44 Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επι-
στροφής - Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 
περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) 
ειδικά για τα έτη 2020 και 2021

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογού-
ντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές 
από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη - Προσθήκη παρ. 7 Ε στην 
παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Άρθρο 46 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερ-
μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες - Τροποποίηση 
της περ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και 
της παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020

Άρθρο 47 Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου 
δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα - Τροποποίηση 
του άρθρου 300 του ν. 4738/2020

Άρθρο 48 Παράταση της αναστολής καταβολής στο 
Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις 
Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του 
άρθρου 30 του ν. 3846/2010

Άρθρο 49 Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινή-
των, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που 
συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022

Άρθρο 50 Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών 
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - Τροποποίηση του άρ-
θρου 15 του ν. 4172/2013

Άρθρο 51 Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των 
αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο 
άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της παρ. 69 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 52 Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρ-
θρου 48Α του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της περ. α’ 
της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019

Άρθρο 53 Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας 
τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

Άρθρο 54 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολο-
γικών Διαφορών - Τροποποίηση του άρθρου 16 του 
ν. 4714/2020

Pap
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11891Τεύχος A’ 251/23.12.2021

2. Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 
του ν. 4683/2020, ως προς τη θεώρηση παραπεμπτικών 
κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

3. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 
(Α’ 204), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών 
στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρι-
σης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

4. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 
(Α’ 256), ως προς τις μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες 
γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται έως 
την 31η.3.2022.

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), 
περί συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πρά-
ξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλι-
στους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να με-
τατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης ισχύος της παρ. 1, 
καθώς και να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
συγκεκριμένα φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις ή δια-
γνωστικές εξετάσεις.».

Άρθρο 40

Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών -

Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής 

ειδικότητας και εξειδίκευσης - Τροποποίηση 

των παρ. 1, 11, 12, 13 και 17 του άρθρου 58 του 

ν. 4690/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
περί των νέων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων της νοση-
λευτικής επιστήμης, η φράση «περιεγχειρητικής νοσηλευ-
τικής» αντικαθίσταται με τη φράση «χειρουργικής νοση-
λευτικής» και η περ. α) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) ειδικότητες ανακουφιστικής και υποστηρικτικής 
νοσηλευτικής φροντίδας, γεροντολογικής νοσηλευτικής, 
επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής 
δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, νοσηλευτι-
κής καρδιαγγειακών παθήσεων, νοσηλευτικής ψυχικής 
υγείας, ογκολογικής νοσηλευτικής, παθολογικής νοση-
λευτικής, νοσηλευτικής παίδων, χειρουργικής νοσηλευ-
τικής και.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 58 του 
ν. 4690/2020 η φράση «περιεγχειρητικής νοσηλευτικής» 
αντικαθίσταται με τη φράση «χειρουργικής νοσηλευτι-
κής» και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της χειρουρ-
γικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινι-
κή άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται σε 
τμήματα του χειρουργικού τομέα νοσοκομείων, στα χει-
ρουργεία, στην αποστείρωση και σε αναισθησιολογικά 
τμήματα. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων 
νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα 
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.».

3. Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 58 του 
ν. 4690/2020, στο πέμπτο εδάφιο μετά τη φράση «Νοση-
λευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα» προστίθεται 
η φράση «, καθώς και υπηρετούντες σε στρατιωτικά νο-

σοκομεία», προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 12 
διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Συστήνονται δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα 
(2.250) θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών. Οι ανωτέρω 
θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών καταλαμβάνονται 
από νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 
και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκα-
τό (70%). Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να μεταβάλο-
νται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε 
κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν 
υποψηφίους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. 
Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, καθώς 
και υπηρετούντες σε στρατιωτικά νοσοκομεία δύνανται 
να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου 
ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκ-
παιδευτικής μονάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υγείας και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η διαδικασία 
επιλογής των υποψηφίων ειδικευομένων, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

4. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 
προστίθεται εδάφιο σχετικά με το δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για τη λήψη μίας νοσηλευτικής ειδικότητας και 
η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ει-
δικότητας ή εξειδίκευσης πρέπει να διαθέτουν ως ελάχι-
στα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτι-
κής εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή. Η διαδικασία 
επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη 
των Υ.ΠΕ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται 
να καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, 
γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, η 
διαδικασία επιλογής των ειδικευόμενων νοσηλευτών 
από την οικεία Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέ-
ρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Κάθε υποψήφιος 
έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη λήψη μίας (1) 
νοσηλευτικής ειδικότητας.».

5. Στην παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 η ημε-
ρομηνία «30.9.2020» αντικαθίσταται από την ημερομη-
νία «30ή.6.2022» και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής 
ειδικότητας 2020 - 2021, η επιλογή των υποψηφίων δι-
ενεργείται από τις οικείες Υ.ΠΕ. μέχρι την 30ή.6.2022, με 
άμεση ένταξη των ειδικευομένων στους φορείς υποδο-
χείς για την ειδικότητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 16.».

Άρθρο 41

Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών 

ειδικοτήτων - Συντονιστές εκπαίδευσης - 

Απονομή τίτλου ειδικότητας - Τροποποίηση 

του άρθρου 59 του ν. 4690/2020

1. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής 
Περιφέρειας (Υ.Πε.), μετά από εισήγηση του Διοικητή 
του Νοσοκομείου ή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
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Δημόσιας Υγείας της οικείας Υ.Πε. ανάλογα με τον φο-
ρέα προέλευσης, ορίζονται οι συντονιστές εκπαίδευ-
σης των ειδικευόμενων νοσηλευτών με τριετή θητεία 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια, για την εποπτεία και τον 
συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής 
τους. Με την ίδια ή όμοια απόφαση που εκδίδεται μετά 
από εισήγηση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
ορίζονται οι αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης 
των ειδικευομένων νοσηλευτών με τριετή θητεία ανά 
εκπαιδευτική μονάδα. Ο συντονιστής εκπαίδευσης 
είναι νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, ελλείψει ΠΕ, κάτοχος συ-
ναφούς διδακτορικού διπλώματος ή συναφούς μετα-
πτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή τίτλου συναφούς ειδι-
κότητας, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος 
και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα κέντρα 
υγείας ή την Υ.Πε. Κάθε συντονιστής εκπαίδευσης ελέγ-
χει την εφαρμογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαί-
δευσης των ειδικευομένων, εγκρίνει το πρόγραμμα 
εναλλαγής των ειδικευομένων στους χώρους παρο-
χής της ειδικότητας, κατανέμει τους ειδικευόμενους 
με απόφασή του στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει 
πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει 
τους εκπαιδευτές της ειδικότητας σε κάθε χώρο, όπου 
εκπαιδεύονται, μετά από γνώμη του προϊστάμενου 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας του αντίστοιχου νοσοκο-
μείου ή του προϊσταμένου της διεύθυνσης δημόσιας 
υγείας της οικείας Υ.Πε. αντίστοιχα. Ο αναπληρωτής 
συντονιστής εκπαίδευσης κατέχει τα ίδια προσόντα 
με αυτά του συντονιστή εκπαίδευσης και επικουρεί 
το έργο του συντονιστή εκπαίδευσης στο επίπεδο 
που του αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που ελλείπουν 
νοσηλευτές με τα προβλεπόμενα προσόντα, δύναται 
να ορισθεί συντονιστής εκπαίδευσης ή αναπληρωτής 
συντονιστής εκπαίδευσης, νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ, ελλεί-
ψει ΠΕ, με συνολική πενταετή προϋπηρεσία σε τμήμα-
τα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας. Προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντά τους στη συγκεκριμένη 
θέση, ο συντονιστής εκπαίδευσης απαλλάσσεται από 
τα κύρια καθήκοντά του για δύο (2) ημέρες την εβδο-
μάδα και ο αναπληρωτής συντονιστής εκπαίδευσης 
απαλλάσσεται από τα κύρια καθήκοντά του για μία (1) 
ημέρα την εβδομάδα.».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 τροπο-
ποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς το αντικείμενο της 
εξουσιοδότησης, προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο 
και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορι-
κών, έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται με το 
σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε όλο 
το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοι-
χης ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
συστήνονται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευ-
όμενων Νοσηλευτών ανά ειδικότητα με τριετή θητεία 
και έδρα το Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία δε-
ξαμενής τράπεζας θεμάτων, καθώς και τριμελείς επι-
τροπές διενέργειας εξετάσεων ανά ειδικότητα και ανά 
Υ.ΠΕ. για τη διενέργεια των προφορικών εξετάσεων 
με έδρα την έδρα της οικείας Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ιδιότητα 

των μελών των ανωτέρω επιτροπών και το έργο τους, 
προσδιορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων και ο 
τρόπος διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας των 
εξεταζόμενων με αναφορά στο γραπτό και προφο-
ρικό σκέλος της εξέτασής τους, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εξεταστική 
διαδικασία. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευ-
ομένων Νοσηλευτών και οι τριμελείς επιτροπές διε-
νέργειας εξετάσεων συγκροτούνται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας.».

Άρθρο 42

Υποβολή πορισμάτων των Υποεπιτροπών της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ε.Δ.Υ.) - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 

10 του ν. 4675/2020

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4675/2020 (Α’ 54) τροποποιείται, έτσι ώστε η κάθε Υπο-
επιτροπή της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας 
Υγείας να υποβάλει τα πορίσματά της απευθείας μόνο 
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, και η παρ. 5 δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«5. Τα μέλη από (α) έως και (ια) της παρ. 3 συνιστούν 
την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ε.Δ.Υ., ενώ το σύνολο 
των μελών αποτελεί την Ολομέλεια. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρό-
εδρος, οι οποίοι προέρχονται από την Εκτελεστική 
Επιτροπή, καθώς και τα μέλη. Ο Αντιπρόεδρος ανα-
πληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απου-
σιάζει ή ελλείπει. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας μετά από γνώμη της Ε.Ε.Δ.Υ. δύναται 
να συγκροτούνται Υποεπιτροπές της Ε.Ε.Δ.Υ. σε ειδικά 
θεματικά αντικείμενα, λόγω της ιδιαίτερης επιστημο-
νικής τεχνογνωσίας που απαιτείται στις συγκεκριμένες 
θεματικές. Οι Υποεπιτροπές της Ε.Ε.Δ.Υ. αποτελούνται 
από τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Σε αυτές προεδρεύει 
ένα (1) μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που ορίζεται 
ως Πρόεδρος με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, 
που συστήνει την Υποεπιτροπή της Ε.Ε.Δ.Υ. Ο Πρόεδρος 
της Υποεπιτροπής υποβάλλει τα πορίσματα της Υποε-
πιτροπής απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Υγείας.».

Άρθρο 43

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - 

Τροποποίηση των άρθρων 19, 21 και 24 του 

ν. 3305/2005

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005 (Α’ 17) τρο-
ποποιείται, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην κατάρ-
γηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και να προσδιορισθεί 
κατόπιν τούτου η θέση του Εποπτικού Συμβουλίου της 
Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής (Αρχής), και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, 
που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό 
της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται 
στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας. Το 
Εποπτικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό, 


