
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4737 

   Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της 

από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύ-

ματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυ-

μα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. 

ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που 

εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και 

του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμε-

τώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες διατάξεις. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟ-
ΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”» ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο: Κύρωση της από 24.9.2020 τροπο-
ποίησης της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς και του 
Παραρτήματός της

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανι-

σμού Μεταμοσχεύσεων - Τροποποίηση του άρθρου 27 
του ν. 3984/2011

Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της υπό 
εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» της Ανώνυμης Εταιρείας Μονά-
δων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)

Άρθρο τέταρτο: Παράταση συμβάσεων προσωπικού 
διαφόρων ειδικοτήτων

Άρθρο πέμπτο: Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών 
ιατρών

Άρθρο έκτο: Οργανωτικές διατάξεις για την αντιμετώ-
πιση των ναρκωτικών

Άρθρο έβδομο: Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς Μονά-
δες Ημερήσιας Νοσηλείας - Τροποποίηση του άρθρου 33 
του ν. 4025/2011

Άρθρο όγδοο: Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού Μο-
νάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Άρθρο ένατο: Αριθμός χειρουργικών αιθουσών Μο-
νάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Άρθρο δέκατο: Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας
Άρθρο ενδέκατο: Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση 

του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο δωδέκατο: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων 

Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ για 
το έτος 2019

Άρθρο δέκατο τρίτο: Ποινές ιατρών - Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Άυλα παραπεμπτικά
Άρθρο δέκατο πέμπτο: Όριο φαρμακευτικής δαπάνης 

ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έκτο: Δαπάνες συμβεβλημένων και μη 

συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έβδομο: Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο: Αγορά φαρμάκων από το Ινστι-

τούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) 
για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων

Άρθρο δέκατο ένατο: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο εικοστό: Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - 
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020

Άρθρο εικοστό πρώτο: Ρυθμίσεις συνταγογράφη-
σης οπιοειδών και λοιπών ουσιών - Τροποποίηση του 
άρθρου 1 του π.δ. 148/2007

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Τρο-
ποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 του ν. 3305/2005

Άρθρο εικοστό τρίτο: Διαδικασία επανέκδοσης συντα-
γών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και 
έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονι-
κής Προέγκρισης

Άρθρο εικοστό τέταρτο: Διαδικασία επιλογής Διοικητή 
και Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου - Τροποποίηση 
του άρθρου 7 του ν. 3329/2005

Άρθρο εικοστό πέμπτο: Προϊόντα δειγματισμού

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-
ΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο εικοστό έκτο: Συμπληρωματικός Κρατικός 
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολο-
γισμός Δημοσίων Επενδύσεων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19

Άρθρο εικοστό έβδομο: Παράταση ρυθμίσεων για τον 
κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο εικοστό όγδοο: Πρόσληψη επικουρικού ια-
τρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσω-
πικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονά-
δων Υγείας

Άρθρο εικοστό ένατο: Μετακίνηση υγειονομικού προ-
σωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Tροποποίηση του 
άρθρου 28 του ν. 4708/2020

Άρθρο τριακοστό: Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας 
Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λή-
ψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης 
δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για 
τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο τριακοστό πρώτο: Όροι χρήσης δοκιμασιών 
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση 
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών 
COVID-19

Άρθρο τριακοστό δεύτερο: Δωρεά για την ολοκλήρω-
ση του έργου κατασκευής ΜΕΘ

Άρθρο τριακοστό τρίτο: Χορήγηση ανταποδοτικών 
υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 
έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ
Άρθρο τριακοστό τέταρτο: Όργανα διοίκησης και 

ελέγχου ΕΟΠΠΥ  - Τροποποίηση του άρθρου  20 του 
ν. 3918/2011

Άρθρο τριακοστό πέμπτο: Αρμοδιότητες του Διοικητή 
του ΕΟΠΠΥ και Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή

Άρθρο τριακοστό έκτο: Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού 
Προέδρου - Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας

Άρθρο τριακοστό έβδομο: Γραφείο Νομικού Συμβού-
λου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ΕΟΠΠΥ 
και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων - Ρυθμίσεις διοικητικής 
αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΠΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑ-
ΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο τριακοστό όγδοο: Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελε-
γκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Άρθρο τριακοστό ένατο: Δυνατότητα έκδοσης ενι-
αίου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με έναν 
υπόλογο για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση του άρθρου 100 του 
ν. 4270/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό: Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 
«Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων 
ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους 
σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α΄ 73)

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Επιτροπή Ιοντιζουσών 
και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥ-
ΚΛΩΝΑ «IANO» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Επιχορηγήσεις Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση 
του ν. 3877/2010

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο: Καταβολή αποζημίω-
σης στα μέλη των επιτροπών για την καταγραφή ζημιών 
από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο: Ειδικότερος προσδιο-
ρισμός επιχορηγήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 36 
του ν. 2459/1997

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο: Έκδοση αποφάσεων 
πληρωμής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - 
Τροποποίηση του άρθρου Ι του ν. 4728/2020

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο: Παράταση προθεσμι-
ών σχετικά με τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο: Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 

“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”» ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης 

της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς και 

του Παραρτήματός της

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 24.9.2020 
τροποποίηση της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς με-
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύμα-
τος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT 
FOUNDATION)», που εδρεύει στο Λιχτενστάιν, Sladtle 27, 
Vaduz, Liechtenstein, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στην Καλλιθέα 
Αττικής, στη Λεωφ. Συγγρού 356, καθώς και το συνημ-
μένο σε αυτή Παράρτημα 1, που υπεγράφησαν μεταξύ 
των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του 
Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:
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%"%"&" zèéòéòéàdÇfbà âbà båfàâbáÇefbfbà é éèàeãïê féë [mìèÜfÅ\ ìê dçÅê1

)4NKC1>L*" ÇÑÑéÇZV} Vêç ~Ñ}ÇÑé ZÑ ^WÖáÅV$ äÜ VÇäZuÖä ÑÖwzXZV}$ ~V} Ñ UÑÖuVÜ
qÄÑêÑw{Y{Ü êÑá ÑÖwzXZV} ~VZäZuÖä&

%"%"'" zèéòéòéàdÇfbà âbà båfàâbáÇefbfbà é éèàeãïê féë [ièÑéë\ âbà òèéefÇádåfbà cëé
åÄéà éèàeãéÇ1 [ièÑé nçéòäàeãéñ }qq\ âbà [ièÑé tÄbê wfÄèëÑbê\$ ìê dçÅê1

)3KAJ*" XwÇV} { áÄÑêÑw{Y{$ { êÖÑÅv|X}V ~V} { êVÖtWÑY{ ZÑá ]ÖyÑá cÉÑêÄ}YÅÑé
sgg ~V} ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ çêäÜ VáZt ÑÖwzÑÇZV} ~VZäZuÖä&

)3KAJ 7=-L 81=KMA-L* XwÇV} { áÄÑêÑw{Y{$ { êÖÑÅv|X}V ~V} { êVÖtWÑY{ ZäÇ
~tZä|} VÇVÄáZ}~èÜ VÇV[XÖçÅXÇäÇ êÖVyÅtZäÇ ~V} VÇZ}~X}ÅuÇäÇ$ YéÅ[äÇV ÅX ZV
YàuW}V ~V} uyyÖV[V êÑá êÖÑYVÖZèÇZV} YZ{Ç êVÖÑéYV$ VÇV[uÖÑÇZV} VÇVÄáZ}~t YZÑ
tÖ|ÖÑ + ~V} VêÑZXÄÑéÇ VÇVêçYêVYZÑ ZÅvÅV Z{Ü êVÖÑéYVÜ2
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- e ~VZVY~Xáv juVÜ mZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g&$ { ÑêÑwV |V VÇXyXÖ|Xw YZ{Ç |uY{ êÑá
YvÅXÖV ~VZVÄVÅxtÇX} Ñ áêtÖàäÇ áêçyX}ÑÜ àèÖÑÜ YZt|ÅXáY{Ü$ YZÑ l&p& +*/ ZÑá
Xy~X~Ö}ÅuÇÑá ÖáÅÑZÑÅ}~Ñé YàXWwÑá ZÑá bvÅÑá gVÄÄ}|uVÜ$ êÑá êXÖ}~ÄXwXZV} Vêç Z}Ü
ÑWÑéÜ bÑãÖtÇ{Ü % háY}~ÖtZÑáÜ % hXä[çÖÑá oáyyÖÑé % pVyÅVZtÖàÑá mÄuYYV$
êÄvÖÑáÜ ~áÖ}çZ{ZVÜ ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé b{ÅÑYwÑá$ YéÅ[äÇV ÅX ZÑ tÖ|ÖÑ *( ZÑá Ç&
+)(.'*((+ "`! +(#$
@ Ñ êÄvÖ{Ü XÉÑêÄ}YÅçÜ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& êÑá VÇV[uÖXZV} VÇäZuÖä
áêç V!$
A { Xê}ÄX~Z}~v VÇV~VZVY~Xáv ÅXÅÑÇäÅuÇäÇ WäÅVZwäÇ ~V} àèÖäÇ ZÑá á[}YZtÅXÇÑá
VáZçÇÑÅÑá ~Z{ÖwÑá ZÑá s&g&g& êÑá Xê{ÖXtzÑÇZV} tÅXYV Vêç Z{Ç êÖÑY|v~{ Z{Ü juVÜ
mZuÖáyVÜ$
. { W{Å}ÑáÖywV êÖçY|XZäÇ áêÑyXwäÇ |uYXäÇ YZt|ÅXáY{Ü ~V} W}VÅçÖ[äY{ ZÑá
êXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ àèÖÑá$
/ { wWÖáY{ ~V} Ñ XÉÑêÄ}YÅçÜ ZÑá sÇtYX}Ñá c|Ç}~Ñé iXZVÅÑYàXáZ}~Ñé guÇZÖÑá
"s&c&ic&g&#$ çêäÜ êÖÑxÄuêXZV} YZÑ ~áÖäZ}~ç Z{Ü oéÅxVY{Ü ÇçÅÑ$
01 { W{Å}ÑáÖywV XÄ}~ÑWÖÑÅwÑá y}V Z{Ç XêXwyÑáYV ÅXZV[ÑÖt VY|XÇèÇ ~V}
ÅÑYàXáÅtZäÇ$
B { YéYZVY{ ~V} ÄX}ZÑáÖywV YéyàÖÑÇ{Ü ~V} êÄvÖäÜ VÇVÇXäÅuÇ{Ü êV}W}VZÖ}~vÜ
~Ä}Ç}~vÜ XÉX}W}~XáÅuÇ{Ü YZ{Ç êV}W}~v ~VÖW}ÑÄÑywV ~V} ~VÖW}ÑàX}ÖÑáÖy}~v$ ÅX ZÑ
W}V~Ö}Z}~ç ZwZÄÑ PsÇtYX}Ñ mVwWäÇQ ~V}
C { YéÇZVÉ{ ~V} u~WÑY{ ZäÇ ÅXÄXZèÇ ~V} XyyÖt[äÇ êÑá VêV}ZÑéÇZV} y}V Z{Ç
áÄÑêÑw{Y{ ZäÇ êÖÑVÇV[XÖçÅXÇäÇ áêç V#$ x#$ y#$ W#$ X#$ ~V} YZ# êÖVyÅtZäÇ ~V}
VÇZ}~X}ÅuÇäÇ ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ&

)3KAJ 5IJPGE0HJO ;66* XwÇV} { VÇVÇuäY{ ÅuÖÑáÜ ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé ZÑá
á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ZÑá s&g&g& ~V|èÜ ~V} { VÇVÇuäY{ v êÖÑÅv|X}V ÇuÑá XÉÑêÄ}YÅÑé
êÑá |V àÖ{Y}ÅÑêÑ}XwZV} ZçYÑ y}V Z{ ÄX}ZÑáÖywV Z{Ü áêtÖàÑáYVÜ êZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g&
çYÑ ~V} y}V Z{ ÄX}ZÑáÖywV Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ Xêw Z{ xtYX} ZÑá mVÖVÖZvÅVZÑÜ a êÑá
VêÑZXÄXw VÇVêçYêVYZÑ ZÅvÅV Z{Ü êVÖÑéYVÜ&

%"%"(" zèéòéòéàdÇfbà âbà båfàâbáÇefbfbà é éèàeãïê fÜê [yñãÉbeÜê\ ìê dçÅê1

)9OH@-0C*" { êVÖÑéYV YéÅxVY{ bäÖXtÜ$ çêäÜ ZáàçÇ ZÖÑêÑêÑ}XwZV} ~V} }YàéX}$ ÅX
çÄÑáÜ ZÑáÜ YáÅ[äÇ{ÅuÇÑáÜ çÖÑáÜ ~V} tÖ|ÖV VáZvÜ$ ZV êVÖVÖZvÅVZt Z{Ü ~V} ZV
Xê}YáÇVêZçÅXÇV YX VáZvÇ uyyÖV[V ~V} YàuW}V& c}W}~çZXÖV$ YZ{Ç êVÖÑéYV YéÅxVY{
êÖÑYVÖZèÇZV} ~V} VêÑZXÄÑéÇ VÇVêçYêVYZÑ ÅuÖÑÜ VáZvÜ ZV XÉvÜ mVÖVÖZvÅVZV2 )# pÑ
PmVÖtÖZ{ÅV `Q YZÑ ÑêÑwÑ XÅêXÖ}uàÑÇZV} { lÖ}YZ}~v ÅXÄuZ{ `Öà}ZX~ZÑÇ}~èÇ$ oZVZ}~èÇ
~V} êÖÑÅXÄuZ{ e'i cy~VZVYZtYXäÇ |XäÖ{ÅuÇV Vêç Z{ b}Xé|áÇY{ pXàÇ}~èÇ
qê{ÖXY}èÇ ZÑá qêÑáÖyXwÑá qyXwVÜ ~V} çYäÇ êXÖ}yÖt[ÑÇZV} VÇVÄáZ}~t YZÑ tÖ|ÖÑ +
êVÖ&) Z{Ü êVÖÑéYVÜ ~V} VêÑZáêèÇÑáÇ ZçYÑ ZÑ ]ÖyÑ çYÑ ~V} Z{Ç áêtÖàÑáYV
~VZtYZVY{ ZÑá ~Z}ÖwÑá& *# pÑ PmVÖtÖZ{ÅV aQ YZÑ ÑêÑwÑ VêÑZáêèÇXZV} Ñ VÇVÄáZ}~çÜ
~VZtÄÑyÑÜ ZÑá êVÖVW}WçÅXÇÑá XÉÑêÄ}YÅÑé y}V Z{ juV mZuÖáyV$ Ñ XÉÑêÄ}YÅçÜ
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y# Z}Ü êÖçZáêXÜ êXÖ}xVÄÄÑÇZ}~uÜ WXYÅXéYX}Ü áyX}ÑÇÑÅ}~èÇ ÅÑÇtWäÇ$ YéÅ[äÇV ÅX Z{Ç
}YàéÑáYV ÇÑÅÑ|XYwV y}V Z}Ü êXÖ}xVÄÄÑÇZ}~uÜ Xê}êZèYX}Ü ZÑá ]ÖyÑá$ çêäÜ VáZç
êXÖ}yÖt[XZV} YZÑ tÖ|ÖÑ ) Z{Ü êVÖÑéYVÜ oéÅxVY{Ü$
W# ZV VÖà}ZX~ZÑÇ}~t YàuW}V Z{Ü ÑÖ}YZ}~vÜ ÅXÄuZ{Ü êÑá Xê}YáÇtêZÑÇZV} YZ{Ç êVÖÑéYV$
~V|èÜ ~V} ZV áêçÄÑ}êV YàuW}V W{ÄVWv ZV YàuW}V YZVZ}~vÜ ~V} VÇZ}YX}YÅ}~vÜ ÑÖ}YZ}~vÜ
ÅXÄuZ{Ü y}V Z{ juV mZuÖáyV$ ZV YàuW}V Z{Ü XÇXÖy{Z}~vÜ ~V} êV|{Z}~vÜ
êáÖÑêÖÑYZVYwVÜ y}V Z{Ç juV mZuÖáyV$ ZV YàuW}V ~VZçâXäÇ y}V Z}Ü ÇuXÜ |uYX}Ü
YZt|ÅXáY{Ü$ Z}Ü W}VyÖVÅÅVZ}~uÜ ÅXÄuZXÜ$ ZV W}VyÖtÅÅVZV$ ~V|èÜ ~V} Z{Ç êÖÑÅXÄuZ{
{ÄX~ZÖÑÅ{àVÇÑÄÑy}~èÇ "e'i# Xy~VZVYZtYXäÇ&
X# ZÑÇ ~VZtÄÑyÑ ZÑá êVÖVW}WçÅXÇÑá XÉÑêÄ}YÅÑé y}V Z{ juV mZuÖáyV$ y}V Z{Ç
VÇVÇuäY{ ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé Z{Ü á[}YZtÅXÇ{Ü êZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& ~V|èÜ y}V Z{
ÄX}ZÑáÖywV ZçYÑ Z{Ü á[}YZtÅXÇ{Ü êZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& çYÑ ~V} y}V Z{ ÄX}ZÑáÖywV Z{Ü
juVÜ mZuÖáyVÜ$ êÑá Xê}YáÇtêZXZV} YZ{Ç êVÖÑéYV& l ~VZtÄÑyÑÜ ZÖÑêÑêÑ}XwZV} ÅX
uyyÖV[{ YáÅ[äÇwV ÅXZVÉé ZÑá fWÖéÅVZÑÜ ~V} ZÑá s&g&g&$ àäÖwÜ ÇV VêV}ZXwZV} ~éÖäY{
ÅX ÇçÅÑ ~V} XÇ yuÇX} Å{ X[VÖÅÑzçÅXÇ{Ü Z{Ü êVÖ&+ ZÑá tÖ|ÖÑá ))& pÑ wW}Ñ }YàéX} ~V}
y}V Z{Ç VÇVÇuäY{ ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé ZÑá á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ZÑá s&g&g&
YZ# Z{Ç ÅXÄuZ{ X[VÖÅÑyvÜ `Öà}ZX~ZÑÇ}~èÇ$ oZVZ}~èÇ ~V} e'i cy~VZVYZtYXäÇ
YáÅêXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇäÇ ~V} ZÑá oàXWwÑá ~V} UV~uÄÑá `Y[tÄX}VÜ ~V} qyXwVÜ "o`q ~V}
U`q#$ { ÑêÑwV |V X~êÑÇ{|Xw xtYX} Z{Ü ÑÖ}YZ}~vÜ `Öà}ZX~ZÑÇ}~vÜ ~V} oZVZ}~vÜ ÅXÄuZ{Ü
êÑá XÅêXÖ}uàXZV} YZÑ mVÖtÖZ{ÅV $̀ êÑá ~áÖèÇÑÇZV} YéÅ[äÇV ÅX Z{Ç êVÖ&) ZÑá
tÖ|ÖÑá , ~V} Z{Ç ÑÖ}YZ}~v ÅXÄuZ{ e'i Xy~VZVYZtYXäÇ êÑá Xy~ÖwÇXZV} YéÅ[äÇV ÅX
Z{Ç êVÖ&+ ZÑá tÖ|ÖÑá ,&
{# çÄV ZV YàuW}V ~V} Z}Ü Xy~ÖwYX}Ü êÑá ÅÇ{ÅÑÇXéÑÇZV} YZ{Ç êVÖÑéYV êVÖtyÖV[Ñ ~V}
êXÖ}yÖt[ÑÇZV} YZÑ mVÖtÖZ{ÅV ` Z{Ü êVÖÑéYVÜ oéÅxVY{Ü&Q

P*& oX ~t|X êXÖwêZäY{ ZÑ ^WÖáÅV v Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü WXÇ áêÑàÖXÑéÇZV} ÇV
êÖÑxÑéÇ YX Ñ}VWvêÑZX êXÖV}ZuÖä ÅXÄuZ{ v XÇuÖyX}V v XÖyVYwV êÑá V[ÑÖt YZÑ
êÖÑVÇV[XÖ|uÇ áêtÖàÑÇ VáZçÇÑÅÑ ~ZvÖ}Ñ êuÖVÇ Z{Ü Xê}ÄX~Z}~vÜ VÇV~VZVY~XávÜ
ÅXÅÑÇäÅuÇäÇ WäÅVZwäÇ ~V} àèÖäÇ êÑá Xê{ÖXtzÑÇZV} tÅXYV Vêç Z{Ç êÖÑY|v~{ Z{Ü
juVÜ mZuÖáyVÜ$ X~ZçÜ XtÇ XwÇV} VêVÖVwZ{ZXÜ y}V Z{Ç ÑÄÑ~ÄvÖäY{ ZÑá VÇZ}~X}ÅuÇÑá Z{Ü
oéÅxVY{Ü&Q

P,& l UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü W}VZ{ÖXw ZÑ W}~VwäÅV ÇV VÇZ}~V|}YZt ~VZt Z{Ç ~ÖwY{ ZÑá
áÄ}~t$ X[çW}V$ Å{àVÇvÅVZV ~V} Y~Xé{ êÑá VÇV[uÖÑÇZV} YZV Xê}YáÇVêZçÅXÇV uyyÖV[V
ÅX tÄÄV wW}VÜ v êVÖçÅÑ}VÜ êÑ}çZ{ZVÜ$ ÅX yÇèÅÑÇV XwZX Z{Ç ZVàéZXÖ{ X~ZuÄXY{ ZÑá
]ÖyÑá XwZX Z{Ç ~VÄéZXÖ{ ÄX}ZÑáÖy}~v VêçWÑYv ZÑá&Q

P.& pÑ ]ÖyÑ |V áÄÑêÑ}{|Xw Vêç ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü Ñ ÑêÑwÑÜ |V YáÇtêZX}
YáÅxtYX}Ü ÅX êÖÑÅ{|XáZuÜ$ êVÖçàÑáÜ áê{ÖXY}èÇ ~&Ä&ê& YZÑ êÄVwY}Ñ Z{Ü áÄÑêÑw{Y{Ü
ZÑá ]ÖyÑá& gVZ! XÉVwÖXY{$ YáÅxtYX}Ü êÑá V[ÑÖÑéÇ YZÑÇ XÉÑêÄ}YÅç Z{Ü juVÜ
mZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& êÑá VÇV[uÖXZV} VÇäZuÖä v YZ{Ç VÇVÇuäY{ ÅuÖÑáÜ ZÑá
XÉÑêÄ}YÅÑé ZÑá á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ZÑá s&g&g&$ WéÇVZV} ÇV YáÇtêZÑÇZV} ~V} Vêç ZÑ
^WÖáÅV&Q

P/& e Xá|éÇ{ ZÑá fWÖéÅVZÑÜ êXÖ}ÑÖwzXZV} VêÑ~ÄX}YZ}~t YZ{Ç VÇtÄ{â{ ZÑá ~çYZÑáÜ
áÄÑêÑw{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá YéÅ[äÇV ÅX ZV çYV êÖÑxÄuêÑÇZV} YZÑ tÖ|ÖÑ * Z{Ü
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oéÅxVY{Ü ~V} YZ{ W}t|XY{ ZäÇ VÇVy~VwäÇ êçÖäÇ êÖÑÜ ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü y}V
Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ ZÑá ]ÖyÑá&Q

P0& l UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü YáÇ}YZt ÇÑÅ}~ç êÖçYäêÑ }W}äZ}~Ñé W}~VwÑá ~V} WXÇ
XÇZtYYXZV} ~V|R Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ YZÑÇ XáÖéZXÖÑ W{ÅçY}Ñ ZÑÅuV$ YZÑ W{ÅçY}Ñ
ÄÑy}YZ}~ç$ YZ}Ü W}VZtÉX}Ü êXÖw X~êçÇ{Y{Ü ÅXÄXZèÇ$ X~ZuÄXY{Ü uÖyäÇ$ êVÖÑàvÜ
áê{ÖXY}èÇ ~V} êÖÑÅ{|X}èÇ ZÑá b{ÅÑYwÑá ÑéZX ~V} áêtyXZV} YZ}Ü W}VZtÉX}Ü y}V Z{Ç
êÖçYÄ{â{ êÖÑYäê}~Ñé YZÑ W{ÅçY}Ñ ZÑÅuV& T}V çYV |uÅVZV WXÇ Öá|ÅwzÑÇZV} YZÑÇ
êVÖçÇZV ÇçÅÑ }YàéÑáÇ Ñ} W}VZtÉX}Ü ZÑá j& ,-,0'*()0$ äÜ }YàéÑáÇ& l UÑÖuVÜ
qÄÑêÑw{Y{Ü VêÑÄVÅxtÇX}$ y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ ZÑá ]ÖyÑá$ çÄäÇ ZäÇ VZXÄX}èÇ ~V}
êÖÑÇÑÅwäÇ ZÑá b{ÅÑYwÑá ~V|èÜ ~V} ZäÇ [ÑÖÑÄÑy}~èÇ ~V} ÄÑ}êèÇ VêVÄÄVyèÇ ZÑá
gÑ}Çä[XÄÑéÜ fWÖéÅVZÑÜ P`hck`jbnlo o& sj`oeoQ çêäÜ XÇWX}~Z}~t$ VáZuÜ ZÑá
tÖ|ÖÑá . Z{Ü oéÅxVY{Ü&Q

(%+% zèéòéòéàéñåfbà âbà båfàâbáÇefbåfbà éà òbè~Ñèbgéà * âbà - féë ~èáèéë + fÜê yñãÉbeÜê
"P\WX}XÜ % çÖÑ} WçÅ{Y{Ü % X[VÖÅÑyv ~XwÅXÇäÇ W}VZtÉXäÇQ# äÜ XÉvÜ2

P+& iX `êç[VY{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ$ éYZXÖV Vêç X}Yvy{Y{ Z{Ü b}Xé|áÇY{Ü
pXàÇ}~èÇ qê{ÖXY}èÇ$ Xy~ÖwÇXZV} { ÑÖ}YZ}~v ÅXÄuZ{ {ÄX~ZÖÑÅ{àVÇÑÄÑy}~èÇ
Xy~VZVYZtYXäÇ êÑá áêuàX} |uY{ tWX}VÜ WçÅ{Y{Ü VÑÖwYZÑá àÖçÇÑá y}V Z{Ç VÇuyXÖY{
Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ~V} y}V éÄXÜ Z}Ü VêV}ZÑéÅXÇXÜ XÖyVYwXÜ y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ ZÑá
]ÖyÑá YéÅ[äÇV ÅX ZV VÇV[XÖçÅXÇV YZÑ tÖ|ÖÑ + Z{Ü êVÖÑéYVÜ$ äÜ êÖÑÜ Z{Ç
ÑÖ}YZ}~v ÅXÄuZ{ e'i Xy~VZVYZtYXäÇ& iX çÅÑ}V Vêç[VY{$ éYZXÖV Vêç X}Yvy{Y{ Z{Ü
b}Xé|áÇY{Ü pXàÇ}~èÇ qê{ÖXY}èÇ ZÑá qêÑáÖyXwÑá qyXwVÜ$ Xy~ÖwÇXZV} { ÅXÄuZ{
X[VÖÅÑyvÜ `Öà}ZX~ZÑÇ}~èÇ$ oZVZ}~èÇ ~V} e'i cy~VZVYZtYXäÇ
YáÅêXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇäÇ ~V} ZÑá oàXWwÑá ~V} UV~uÄÑá `Y[tÄX}VÜ ~V} qyXwVÜ "o`q ~V}
U`q#$ { ÑêÑwV |V X~êÑÇ{|Xw xtYX} Z{Ü ÑÖ}YZ}~vÜ ÅXÄuZ{Ü `Öà}ZX~ZÑÇ}~èÇ ~V} oZVZ}~èÇ
êÑá XÅêXÖ}uàXZV} YZÑ mVÖtÖZ{ÅV ` ~V} Z{Ç ÑÖ}YZ}~v ÅXÄuZ{ e'i Xy~VZVYZtYXäÇ êÑá
Xy~ÖwÇXZV} ~VZt ZÑ êÖÑ{yÑéÅXÇÑ XWt[}Ñ& e uÇVÖÉ{ ZäÇ XÖyVY}èÇ WéÇVZV} ÇV ÄtxX}
àèÖV ÅXZt Z{Ç W{ÅÑYwXáY{ Z{Ü Vêç[VY{Ü ZÑá WXáZuÖÑá XWV[wÑá Z{Ü êVÖÑéYVÜ
êVÖVyÖt[Ñá& l} àÑÖ{yÑéÅXÇXÜ tWX}XÜ YéÅ[äÇV ÅX Z{Ç êVÖ&) ~V} Z{Ç êVÖÑéYV
êVÖtyÖV[Ñ$ }YàéÑáÇ ~VZt êVÖu~~Ä}Y{ ~t|X tÄÄ{Ü yXÇ}~vÜ v X}W}~vÜ W}tZVÉ{Ü ÇçÅÑá
äÜ êÖÑÜ ZÑ á[}YZtÅXÇÑ ~ZvÖ}Ñ ~V} Z{ juV mZuÖáyV& _ÖÑ} ~V} êXÖ}ÑÖ}YÅÑw WçÅ{Y{Ü ~V}
~Z}Ö}ÑÄÑy}~uÜ W}VZtÉX}Ü |XäÖÑéÇZV} Ñ} ~V|ÑÖ}zçÅXÇÑ} YZV YáÇ{ÅÅuÇV YàuW}V uYZä ~V}
VÇ êVÖX~~ÄwÇÑáÇ Vêç Z}Ü ~XwÅXÇXÜ W}VZtÉX}Ü ÅX Z{Ç Xê}[éÄVÉ{ ZäÇ XêçÅXÇäÇ XWV[wäÇ&
pÑ ~ZvÖ}Ñ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ZÑá s&c&ic&g |V YáÅÅÑÖ[èÇXZV} ÅX Z}Ü }YàéÑáYXÜ
W}VZtÉX}Ü êÑá V[ÑÖÑéÇ YX |uÅVZV VY[tÄX}VÜ ~V} VÇZÑàvÜ ZÑá ~Z{ÖwÑá$
YáÅêXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇäÇ ZäÇ Öá|ÅwYXäÇ êXÖw êáÖÑêÖÑYZVYwVÜ$ VÇZ}YX}YÅ}~çZ{ZVÜ&
êÖçYxVY{Ü `ZçÅäÇ ÅX c}W}~uÜ `Çty~XÜ "`Åc`#$ áy}X}ÇvÜ ~V} VY[tÄX}VÜ YZÑáÜ
àèÖÑáÜ Z{Ü XÖyVYwVÜ ~V} VXÖÑêÄÑwVÜ& l} êVÖ& *$ + ~V} , ZÑá tÖ|ÖÑá *( ZÑá j&
+)(.'*((+ }YàéÑáÇ VÇVÄÑy}~èÜ X[VÖÅÑzçÅXÇXÜ& mÖ}Ç Z{Ç uÇVÖÉ{ ZäÇ Ñ}~ÑWÑÅ}~èÇ
XÖyVY}èÇ XwÇV} áêÑàÖXäZ}~çÜ Ñ ÑÖ}YÅçÜ ZäÇ ÅXÄXZ{ZèÇ ZÑá ]ÖyÑá Vêç ZÑ s&g&&g& ~V}
ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$ äÜ Xê}xÄXêçÇZäÇ Å{àVÇ}~èÇ YéÅ[äÇV ÅX Z}Ü }YàéÑáYXÜ
W}VZtÉX}Ü ~V} Ñ} ÑêÑwÑ} WéÇVZV} ÇV VÇZ}~VZVYZV|ÑéÇ ÅX YáÅ[äÇwV ZÑá s&g&g& ~V} ZÑá
UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü& cê}êÄuÑÇ$ ZÑ s&g&g& ~V} Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü |V ÑÖwYÑáÇ Vêç
~Ñ}ÇÑé Xê}|XäÖ{Zv v Xê}|XäÖ{ZuÜ ZÑá ]ÖyÑá&Q
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P.& pÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ VÇVÄVÅxtÇX} YZÑ êÄVwY}Ñ Z{Ü VÖÅÑW}çZ{ZVÜ ZÑá ÇV
êÖÑxVwÇX} YX çÄXÜ Z}Ü VêVÖVwZ{ZXÜ XÇuÖyX}XÜ ~V} ÇV êVÖuàX} ~t|X VÇVy~VwV YáÇWÖÑÅv
y}V Z{Ç u~WÑY{ êXÖV}ZuÖä VWX}èÇ ~V} Xy~ÖwYXäÇ êÑá WXÇ êÖÑxÄuêÑÇZV} Vêç Z{Ç
êVÖÑéYV YéÅxVY{ ~V} XÇWuàXZV} ÇV VêV}Z{|ÑéÇ y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ Z{Ü bäÖXtÜ Vêç
ZÑáÜ [ÑÖXwÜ ZÑá YZXÇÑé v XáÖéZXÖÑá W{ÅçY}Ñá ZÑÅuV$ çêäÜ VáZçÜ X~tYZÑZX ÑÖwzXZV}&
c}W}~çZXÖV$ ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ àÑÖ{yXw Z}Ü tWX}XÜ ~V} X~WwWX} XÉÑáY}ÑWÑZvYX}Ü$
Xy~ÖwYX}Ü ~V} VêÑ[tYX}Ü êÑá VêV}ZÑéÇZV} y}V Z{ YéÇWXY{ ZÑá cÖyÑZVÉwÑá ~V} ZÑá
]ÖyÑá ÅX Ww~ZáV lgs çêäÜ XÇWX}~Z}~t$ { tWX}V {ÄX~ZÖÑWçZ{Y{Ü$ áWÖÑWçZ{Y{Ü$
VêÑàuZXáY{Ü$ { tWX}V ~VZtÄ{â{Ü êXzÑWÖÑÅwÑá$ ~Äê& e êÖÑ|XYÅwV y}V Z{Ç u~WÑY{
ZäÇ VêV}ZÑéÅXÇäÇ VWX}èÇ ÑÖwzXZV} YX ZuYYXÖ}Ü ",# ÅvÇXÜ Vêç Z{Ç ~VZt|XY{ çÄäÇ ZäÇ
VêVÖVwZ{ZäÇ X~ ZÑá ÇçÅÑá XyyÖt[äÇ YZ{Ç ~VZt êXÖwêZäY{ VÖÅçW}V áê{ÖXYwV& oX
êXÖwêZäY{ êÑá Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü WXÇ ~VZV|uYX} çÄV ZV VêVÖVwZ{ZV X~ ZÑá
ÇçÅÑá uyyÖV[V y}V Z{Ç àÑÖvy{Y{ Z{Ü VÇZwYZÑ}à{Ü uy~Ö}Y{Ü v tWX}VÜ$ { VÇäZuÖä
êÖÑ|XYÅwV tÖàXZV} Vêç ZÑ àÖÑÇ}~ç Y{ÅXwÑ êÑá VáZt |V ~Ñ}ÇÑêÑ}{|ÑéÇ YZ{Ç VÖÅçW}V
áê{ÖXYwV& pV àÖÑÇ}~t W}VYZvÅVZV êÑá ÅXYÑÄVxÑéÇ Vêç Z{Ç ~VZt|XY{ YZ{Ç VÖÅçW}V
áê{ÖXYwV$ çÄäÇ ZäÇ X~ ZÑá ÇçÅÑá VêVÖVwZ{ZäÇ XyyÖt[äÇ uäÜ Z{Ç u~WÑY{ Z{Ü
VêVÖVwZ{Z{Ü ~VZt êXÖwêZäY{ uy~Ö}Y{Ü v tWX}VÜ VÇVYZuÄÄÑáÇ Z{Ç êÖÑ|XYÅwV
VêÑêXÖtZäY{Ü ZÑá ]ÖyÑá ZÑá êÖèZÑá XWV[wÑá Z{Ü êVÖ& ) ZÑá tÖ|ÖÑá -& gVZçê}Ç
YáÅ[äÇwVÜ ZäÇ YáÅxVÄÄçÅXÇäÇ ÅXÖèÇ Ñ} äÜ tÇä êÖÑ|XYÅwXÜ WéÇVZV} ÇV
êVÖVZV|ÑéÇ& l} W}VZtÉX}Ü ZäÇ êVÖ& - uäÜ )* ZÑá tÖ|ÖÑá - Z{Ü êVÖÑéYVÜ
X[VÖÅçzÑÇZV} VÇVÄçyäÜ ~V} y}V Z}Ü êÖÑ|XYÅwXÜ VáZuÜ& l} VÇäZuÖä tWX}XÜ ZX~ÅVwÖXZV}
çZ} uàÑáÇ YX ~t|X êXÖwêZäY{ X~WÑ|Xw VÇ Ñ} VÖÅçW}XÜ y}V Z{Ç u~WÑYv ZÑáÜ VÖàuÜ WXÇ
uàÑáÇ êÖÑxXw YX uyyÖV[{ V}Z}ÑÄÑy{ÅuÇ{ tÖÇ{Y{ u~WÑYvÜ ZÑáÜ ÅXZt Z{Ç êtÖÑWÑ +(
{ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç ÄvÉ{ Z{Ü êÖÑ|XYÅwVÜ ZäÇ ZXYYtÖäÇ ",# Å{ÇèÇ&Q

%")" zèéòéòéàéñåfbà âbà båfàâbáÇefbåfbà éà òbè~Ñèbgéà ( Äìê . âbà () féë ~èáèéë , fÜê
yñãÉbeÜê "P`êÑêXÖtZäY{ ~V} mÖÑYäÖ}Çv ~V} lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑáQ# âbà
òèéefÇádfbà åÄb òbè~Ñèbgéê )k$ ìê bâéäéñáìê1

)& `êÑêXÖtZäY{ ZÑá ]ÖyÑá&

iX Z{Ç Xê}[éÄVÉ{ ZÑá ZXÄXáZVwÑá XWV[wÑá Z{Ü êVÖ&* ZÑá tÖ|ÖÑá *$ Z{Ü êVÖ& . ZÑá
tÖ|ÖÑá ,$ ZäÇ êVÖ& 0 uäÜ )* ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá ~V} ZÑá tÖ|ÖÑá ))$ Ñ UÑÖuVÜ
qÄÑêÑw{Y{Ü áêÑàÖXÑéZV} ÇV VêÑêXÖVZèYX} ZÑ cÖyÑ$ ~VZt Z{Ç uÇÇÑ}V Z{Ü êVÖ& , ZÑá
êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá$ ÅuàÖ} Z{Ç +('.'*(*,&

*& `ÇV~ÑwÇäY{ êXÖtZäY{Ü ZäÇ XÖyVY}èÇ&

e êXÖtZäY{ ZäÇ XÖyVY}èÇ WéÇVZV} ÇV ywÇX} ~V} ZÅ{ÅVZ}~t VÇt VÇZ}~XwÅXÇÑ ZÑá ]ÖyÑá&

"w# T}V Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá ZÑá cÉÑêÄ}YÅÑé sgg "çêäÜ
ÑÖwzXZV} YZÑ tÖ|ÖÑ ) ZÑá êVÖçÇZÑÜ# v ZÅ{ÅtZäÇ VáZÑé |V X[VÖÅçzÑÇZV} Ñ}
W}VW}~VYwXÑ êVÑVÄVavÑ GD êVÑVÇÑtäÑá *` ZÑá êVÑçÇZÑÑ tÑ|ÑÑá -&

�

P
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"FF# TFB Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ "çêäÜ
ÑÖwzXZV} YZÑ tÖ|ÖÑ ) ZÑá êVÖçÇZÑÜ#$ |V X[VÖÅçzÑÇZV} Ñ} W}VW}~VYwXÜ êVÖVÄVxvÜ ZäÇ
êVÖVyÖt[äÇ * Äìê . ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá -& ]É} ÅvÇXÜ êÖ}Ç Vêç Z{Ç ZÅ{ÅVZ}~v v
ÑÄ}~v êXÖtZäY{ ZÑá VÇZ}~X}ÅuÇÑá ZÑá ]ÖyÑá juVÜ mZuÖáyVÜ$ Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü
|V ~VÄuYX} ZÑ s&g&g& ~V} ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ$ X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑáÜ
qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ ÇV ÑÖwYÑáÇ tÅXYV Z{Ç cê}ZÖÑêv
mVÖVÄVxvÜ&

*` mÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá ZÑá cÉÑêÄ}YÅÑé sgg&

T}V Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá ZÑá cÉÑêÄ}YÅÑé sgg$ ZÑ
cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ$ ÅX Z{Ç ÇÑÅÑ|XZ}~v ~éÖäY{ Z{Ü êVÖÑéYVÜ oéÅxVY{Ü$ XÉÑáY}ÑWÑZXw
ZÑ s&g&g&$ çêäÜ X~êÖÑYäêXwZV} YZ{Ç êVÖÑéYV YéÅxVY{$ ÇV Yáy~ÖÑZXw Xê}ZÖÑêv
êVÖVÄVxvÜ ~V} ÇV êÖÑxVwÇX} YX çÄXÜ Z}Ü XÇuÖyX}XÜ êÖÑYäÖ}ÇvÜ ~V} ÑÖ}YZ}~vÜ
êVÖVÄVxvÜ& l VÖ}|ÅçÜ ZäÇ ÅXÄèÇ Z{Ü Xê}ZÖÑêvÜ$ Ñ} W}VW}~VYwXÜ êÖÑYäÖ}ÇvÜ ~V}
ÑÖ}YZ}~vÜ êVÖVÄVxvÜ ~V|èÜ ~V} ZV ÅuÄ{ Z{Ü Xê}ZÖÑêvÜ |V ÑÖwzÑÇZV} ÅX Vêç[VY{ ZÑá
b}Ñ}~{Z}~Ñé oáÅxÑáÄwÑá ZÑá s&g&g&

e êÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ~t|X VÇZ}~X}ÅuÇÑá ZÑá ]ÖyÑá ZÑá cÉÑêÄ}YÅÑé
sgg$ |V W}XÇXÖyXwZV} ZÅ{ÅVZ}~t$ XÇZçÜ ZäÇ àÖçÇäÇ êÑá |V ~V|ÑÖwzÑÇZV} ~t|X [ÑÖt
YZ}Ü ZÖ}ÅXÖXwÜ YáÅxtYX}Ü êÑá |V YáÇtêZÑÇZV} ÅXZVÉé bäÖ{Zv v UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$
êÖÑÅ{|XáZv XÉÑêÄ}YÅÑé ~V} ZÑá s&g&g& oX êXÖwêZäY{ êVÖuÄXáY{Ü VêÖt~ZäÇ ZäÇ
êÖÑ|XYÅ}èÇ VáZèÇ$ ZçZX$ ZÑ VÇZ}~XwÅXÇÑ ZÑá ]ÖyÑá YZÑ ÑêÑwÑ VáZuÜ "êÖÑ|XYÅwXÜ# |V
V[ÑÖÑéÇ |V ZX~ÅVwÖXZV} VÅtà{ZV çZ} uàX} êVÖVÄ{[|Xw êÖÑYäÖ}Çt v ~V} ÑÖ}YZ}~t$
VÇVÄçyäÜ Z{Ü êXÖ}êZèYXäÜ$ Vêç ZÑáÜ bäÖXÑWçàÑáÜ&

l} X~|uYX}Ü êÖÑYäÖ}ÇvÜ ~V} ÑÖ}YZ}~vÜ êVÖVÄVxvÜ êÑá |V YáÇZtYYÑÇZV} Vêç Z{Ç
VÇäZuÖä Xê}ZÖÑêv |V áêÑxtÄÄÑÇZV} êÖÑÜ ZÑ ^WÖáÅV$ ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~V}
ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ XÇZçÜ )- {ÅXÖèÇ& l}
X~|uYX}Ü êÖÑYäÖ}ÇvÜ ~V} ÑÖ}YZ}~vÜ êVÖVÄVxvÜ |V XwÇV} WXYÅXáZ}~uÜ y}V çÄÑáÜ ZÑáÜ
YáÅxVÄÄçÅXÇÑáÜ&

e àÖvY{ Vêç ZÑ s&g&g& ~}Ç{ZÑé XÉÑêÄ}YÅÑé êÑá êVÖVWwWXZV} YZÑ êÄVwY}Ñ Z{Ü
áÄÑêÑw{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá cÉÑêÄ}YÅÑé sgg |V Xê}ZÖuêXZV} ÅçÇÑ ÅXZt Z{Ç u~WÑY{ ZÑá
êÖäZÑ~çÄÄÑá ÑÖ}YZ}~vÜ êVÖVÄVxvÜ êÑá V[ÑÖt YZÑÇ XÉÑêÄ}YÅç VáZç&

+& cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ&

T}V Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv ~V} ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá uÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ |V
Yáy~ÖÑZ{|Xw cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ$ ZV ÅuÄ{ Z{Ü ÑêÑwVÜ |V ÑÖ}YZÑéÇ ÅX ZÑáÜ
VÇVêÄ{ÖäZuÜ VáZèÇ ÅX gÑ}Çv `êç[VY{ ZäÇ qêÑáÖyèÇ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ
~V} cÇuÖyX}VÜ& e cê}ZÖÑêv VáZv |V XwÇV} ZXZÖVÅXÄvÜ ~V} |V VêÑZXÄXwZV} Vêç2 V# uÇVÇ
Å{àVÇ}~ç$ áêtÄÄ{ÄÑ YX ÑêÑ}VWvêÑZX áê{ÖXYwV áêVyçÅXÇ{ YZ{Ç VÖÅÑW}çZ{ZV ZÑá
qêÑáÖyXwÑá mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ$ x# uÇVÇ áêtÄÄ{ÄÑ Z{Ü b}Xé|áÇY{Ü
pXàÇ}~èÇ qê{ÖXY}èÇ ZÑá qêÑáÖyXwÑá qyXwVÜ$ y# uÇVÇ Å{àVÇ}~ç êÑá |V áêÑWXwÉX} ZÑ
bo ZÑá s&g&g& ~V} W# uÇVÇ XÅêX}ÖÑyÇèÅÑÇV êÑá |V áêÑWXwÉX} Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü&
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YàXZ}~v êÖçY~Ä{Y{ ZÑá UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü& e cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ êXÖ}ÑÖwzXZV}
YZÑÇ uÄXyàÑ Z{Ü YáÅÅçÖ[äY{Ü ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ äÜ êÖÑÜ ZÑáÜ çÖÑáÜ
Z{Ü oéÅxVY{Ü ÅXZt Vêç Z{Ç êXÖtZäY{ ZäÇ XÖyVY}èÇ ~V} çà} ~VZt Z{Ç W}tÖ~X}V
X~ZuÄXYvÜ ZäÇ$ W{ÄVWv VêÑ~ÄX}YZ}~t ~VZt Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv v Z{Ç ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv&
l} êVÖVZ{ÖvYX}Ü Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ |V êXÖ}ÑÖwzÑÇZV} VêÑ~ÄX}YZ}~t YX |uÅVZV X[VÖÅÑyvÜ
ZäÇ ÅXÄXZèÇ êÑá Xê}YáÇtêZÑÇZV} YZ{ oéÅxVY{ ~V} ZäÇ ÅXÄXZèÇ X[VÖÅÑyvÜ êÑá
VÇV[uÖÑÇZV} YZÑ tÖ|ÖÑ + êVÖtyÖV[ÑÜ ,$ çêäÜ uàÑáÇ ZáàçÇ ZÖÑêÑêÑ}{|Xw ÅX Z{Ç
YéÅ[äÇ{ yÇèÅ{ ZÑá fWÖéÅVZÑÜ& cÉV}ÖÑéÇZV} Ñ} V[VÇXwÜ XÖyVYwXÜ ÖVW}ÑêÖÑYZVYwVÜ
~V} WÑÅ}~èÇ XÇ}YàéYXäÇ ZÑá [uÖÑÇZÑÜ ÑÖyVÇ}YÅÑé$ Ñ uÄXyàÑÜ ZäÇ ÑêÑwäÇ
Xê}ZÖuêXZV} V[Ñé ÑÄÑ~Ä{Öä|ÑéÇ Ñ} Yáy~X~Ö}ÅuÇXÜ XÖyVYwXÜ Vêç Z{Ç cê}ZÖÑêv
mVÖVÄVxvÜ ~VZçê}Ç YáÇXÇÇç{Y{Ü ÅX ZÑ ^WÖáÅV& e cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ ÑáWXÅwV
áêçWX}É{$ êVÖuÅxVY{ v ZÖÑêÑêÑw{Y{ ZäÇ YàXWwäÇ$ êÖÑW}VyÖV[èÇ v VWX}èÇ ÅêÑÖXw
ÇV Xê}[uÖX} v ÇV VêV}ZvYX}&

,& mÖÑYäÖ}Çv mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ&

iXZt Z{Ç ZÅ{ÅVZ}~v v ÑÄ}~v êXÖtZäY{ ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ Ñ UÑÖuVÜ
qÄÑêÑw{Y{Ü |V ~VÄuYX} XyyÖt[äÜ ZÑ s&g&g& ~V} ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ$
X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ ÇV
êÖÑxÑéÇ YZ{Ç êÖÑYäÖ}Çv êVÖVÄVxv ZÑá cÖyÑá ÑÄ}~t v y}V ZÑ ZÅvÅV êÑá V[ÑÖt {
êXÖtZäY{& cÇZçÜ êÖÑ|XYÅwVÜ *( {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç ZXÄXáZVwV ~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ Z{Ü ~ÄvY{Ü
ZÑá UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü y}V Z{Ç êÖÑYäÖ}Çv êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$
{ cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ |V ~Ä{|Xw ÅX Xê}ÅuÄX}V ZVá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ êÖÑ~X}ÅuÇÑá ÇV
W}XÇXÖyvYX} Xê}|XèÖ{Y{ ~V} VáZÑâwV$ xtYX} Z{Ü ÑêÑwVÜ |V YáÇZVà|Xw YàXZ}~v ]~|XY{
êÖÑYäÖ}ÇvÜ êVÖVÄVxvÜ& e ]~|XY{ |V áêÑxÄ{|Xw êÖÑÜ ZÑ b}Ñ}~{Z}~ç oáÅxÑéÄ}Ñ ZÑá
s&g&g&$ ZÑ ^WÖáÅV$ ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~V} ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V}
mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ XÇZçÜ +( {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç ~ÄvY{ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ& oZ{Ç
]~|XY{ |V VÇV[uÖÑÇZV} ÅX çÄXÜ Z}Ü VêVÖVwZ{ZXÜ ZXàÇ}~uÜ ÄXêZÑÅuÖX}XÜ$ çÄXÜ Ñ} ZáàçÇ
êVÖVZ{ÖvYX}Ü y}V XÄÄXwâX}Ü ~V} ~V~ÑZXàÇwXÜ êÑá êÖuêX} ÇV YáÅêÄ{Öä|ÑéÇ ~V} ÇV
W}ÑÖ|ä|ÑéÇ ~VZt Z{Ç êXÖwÑWÑ YáÇZvÖ{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ ~V|èÜ ~V}
Ñ} êÖÑZX}ÇçÅXÇÑ} ZÖçêÑ} VêÑ~VZtYZVY{Ü VáZèÇ& e cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ WéÇVZV} ÇV
V}Z{|Xw êVÖtZVY{ Z{Ü êÖÑ|XYÅwVÜ ZäÇ ZÖ}tÇZV "+(# {ÅXÖèÇ y}V YÑxVÖÑéÜ ÄçyÑáÜ$ {
ÑêÑwV àÑÖ{yXwZV} ÅX Vêç[VY{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ$ ÅuàÖ} ZÖ}tÇZV "+(# Xê}êÄuÑÇ
{ÅuÖXÜ& e u~|XY{ mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ XwÇV} WXYÅXáZ}~v y}V çÄÑáÜ
ZÑáÜ YáÅxVÄÄçÅXÇÑáÜ YZ{Ç êVÖÑéYV& e êÖÑYäÖ}Çv êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ
mZuÖáyVÜ ywÇXZV} ÅX Vêç[VY{ ZÑá b}Ñ}~{Z}~Ñé oáÅxÑáÄwÑá "bo# ZÑá s&g&g& ~V} ÅX
~Ñ}Çv Vêç[VY{ ZäÇ qêÑáÖyèÇ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ$ Xêw Z{ xtYX}
Z{Ü ]~|XY{Ü mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ& l} VÇäZuÖä
VêÑ[tYX}Ü ZäÇ áêÑáÖyèÇ ~V} ZÑá s&g& g& X~WwWÑÇZV} XÇZçÜ .( {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç
~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ Z{Ü YàXZ}~vÜ ]~|XY{Ü Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ ~V} ~Ñ}ÇÑêÑ}ÑéÇZV}
êÖÑÜ ZÑ ^WÖáÅV ~V} ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ÅX YáÇ{ÅÅuÇ{ Z{Ç ]~|XY{ mÖÑYäÖ}ÇvÜ
mVÖVÄVxvÜ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ XÇZçÜ +( {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç u~WÑY{ Z{Ü
ZXÄXáZVwVÜ Vêç[VY{Ü& oX êXÖwêZäY{ êVÖuÄXáY{Ü VêÖt~ZäÇ ZäÇ VÇäZuÖä
êÖÑ|XYÅ}èÇ$ ZçZX ZÑ ]ÖyÑ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ |V ZX~ÅVwÖXZV} VÅtà{ZV çZ} uàX}
êVÖVÄ{[|Xw êÖÑYäÖ}Çt Vêç ZÑáÜ bäÖXÑWçàÑáÜ$ äÜ XÉvÜ2 V# àäÖwÜ êVÖVZ{ÖvYX}Ü$
X[çYÑÇ { êÖÑ|XYÅwV y}V XÇuÖyX}V êÑá êVÖvÄ|X têÖV~Z{ V[ÑÖt YZÑáÜ bäÖXÑWçàÑáÜ
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v$ x# ÅX Z}Ü êVÖVZ{ÖvYX}Ü êÑá |V YáÇZtÉX} { cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ YZ{Ç c~|XY{$ Ñ}
ÑêÑwXÜ |V ywÇÑáÇ VêÑWX~ZuÜ ÅX Vêç[VY{ ZäÇ bäÖXÑWçàäÇ$ X[çYÑÇ { têÖV~Z{
êVÖuÄXáY{ Z{Ü êÖÑ|XYÅwVÜ y}V XÇuÖyX}V Ñ[XwÄXZV} YZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü& oZ{Ç
êXÖwêZäY{ Z{Ü ZX~ÅV}ÖçÅXÇ{Ü mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ v Z{Ü mÖÑYäÖ}ÇvÜ
mVÖVÄVxvÜ àäÖwÜ êVÖVZ{ÖvYX}Ü$ Ñ} bäÖXÑWçàÑ} |V ~Ä{|ÑéÇ Vêç ZÑÇ UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Ü y}V Z{Ç lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ YéÅ[äÇV ÅX
Z{Ç êVÖ& - ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá& e áêuÖxVY{ ZäÇ êÖÑ|XYÅ}èÇ Z{Ü êVÖÑéYVÜ
êVÖVyÖt[Ñá$ Vêç áêV}Z}çZ{ZV ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé b{ÅÑYwÑá v ZÑá s&g&g&$ WXÇ
YáÇXêtyXZV} Vêç ÅçÇ{ Z{Ü ZÑ W}~VwäÅV ~VZVyyXÄwVÜ Z{Ü YéÅxVY{Ü&

-& mXÖwÑWÑÜ oáÇZvÖ{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ&

e mXÖwÑWÑÜ oáÇZvÖ{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ X~ZXwÇXZV} YX uÉ} ÅvÇXÜ Vêç
Z{Ç mÖÑYäÖ}Çv mVÖVÄVxv ZÑá ~VZt Z{Ç êVÖ& , ZÑá êVÖçÇZÑÜ& gVZt Z{Ç mXÖwÑWÑ
oáÇZvÖ{Y{Ü Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü$ W}V ZäÇ VÇVWÑàèÇ ZÑá$ áêÑàÖXÑéZV} ÇV
VêÑ~VZVYZvYX} Z}Ü XÄÄXwâX}Ü ~V} ~V~ÑZXàÇwXÜ êÑá VÇV[uÖÑÇZV} YZ{Ç ]~|XY{
mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ ~V|èÜ ~V} ZáàçÇ êÖçY|XZV ~Öá[t XÄVZZèÅVZV êÑá
xXxV}è|{~VÇ Vêç Z{Ç cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ y}V êÖèZ{ [ÑÖt ÅXZt Vêç Z{Ç
mÖÑYäÖ}Çv mVÖVÄVxv VÄÄt êÖ}Ç Z{Ç ÄvÉ{ Z{Ü mXÖ}çWÑá oáÇZvÖ{Y{Ü& bXÇ
Xê}ZÖuêXZV} { ÅXÖ}~v v ÑÄ}~v àÖvY{ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ÅuàÖ} Z{Ç lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv
Z{Ü&

.& lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ&

e lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ |V YáÇZXÄXY|Xw ÅXZt Z{Ç X~êÇÑv
Z{Ü XÉtÅ{Ç{Ü mXÖ}çWÑá oáÇZvÖ{Y{Ü Z{Ü êÖÑ{yÑéÅXÇ{Ü êVÖVyÖt[Ñá& pÑ s&g&g&& ~V}
ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V}
mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ |V ~Ä{|ÑéÇ XyyÖt[äÜ Vêç ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü y}V
Z{Ç lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ XÇZçÜ êÖÑ|XYÅwVÜ ZÖ}tÇZV
"+(# {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç êVÖuÄXáY{ Z{Ü VÇäZuÖä mXÖ}çWÑá oáÇZvÖ{Y{Ü& cÇZçÜ
êÖÑ|XYÅwVÜ Xw~ÑY} "*(# {ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç ~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ Z{Ü ~ÄvY{Ü ZÑá UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Ü y}V Z{Ç lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ ÅX Xê}ÅuÄX}V
ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ |V ~Ä{|Xw { cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ êÖÑ~X}ÅuÇÑá ÇV W}XÇXÖyvYX}
Xê}|XèÖ{Y{ ~V} VáZÑâwV$ xtYX} Z{Ü ÑêÑwVÜ |V YáÇZVà|Xw YàXZ}~v ]~|XY{ lÖ}YZ}~vÜ
mVÖVÄVxvÜ& e ]~|XY{ |V áêÑxÄ{|Xw êÖÑÜ ZÑ b}Ñ}~{Z}~ç oáÅxÑéÄ}Ñ ZÑá s&g&g& ~V}
ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ ~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ XÇZçÜ ZÖ}tÇZV "+(# {ÅXÖèÇ
Vêç Z{Ç ~ÄvY{ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ& oZ{Ç ]~|XY{ |V VÇV[uÖÑÇZV} çÄXÜ Ñ}
ZáàçÇ êVÖVZ{ÖvYX}Ü y}V êVÖVÅuÇÑáYXÜ ~V} Å{ |XÖVêXá|XwYXÜ XÄÄXwâX}Ü ~V}
~V~ÑZXàÇwXÜ$ X[! çYÑÇ uàÑáÇ ~VZVyÖV[Xw YZ{ ]~|XY{ mÖÑYäÖ}ÇvÜ mVÖVÄVxvÜ v
uàÑáÇ W}Vê}YZä|Xw ~VZt Z{Ç mXÖwÑWÑ oáÇZvÖ{Y{Ü$ êÑá êÖuêX} ÇV YáÅêÄ{Öä|ÑéÇ ~V}
ÇV W}ÑÖ|ä|ÑéÇ ~V|èÜ ~V} Ñ} êÖÑZX}ÇçÅXÇÑ} Yáy~X~Ö}ÅuÇÑ} ZÖçêÑ} VêÑ~VZtYZVY{Ü& e
cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ WéÇVZV} ÇV V}Z{|Xw êVÖtZVY{ Z{Ü êÖÑ|XYÅwVÜ ZäÇ ZÖ}tÇZV "+(#
{ÅXÖèÇ y}V YÑxVÖÑéÜ ÄçyÑáÜ$ { ÑêÑwV àÑÖ{yXwZV} ÅX Vêç[VY{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ
ÅuàÖ} ZÖ}tÇZV "+(# Xê}êÄuÑÇ {ÅuÖXÜ& e ]~|XY{ lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ Z{Ü cê}ZÖÑêvÜ
mVÖVÄVxvÜ XwÇV} WXYÅXáZ}~v y}V çÄÑáÜ ZÑáÜ YáÅxVÄÄçÅXÇÑáÜ YZ{Ç êVÖÑéYV& e
lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ywÇXZV} ÅX Vêç[VY{ ZÑá
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b}Ñ}~{Z}~Ñé oáÅxÑáÄwÑá "bo# ZÑá s&g&g& ~V} ÅX ~Ñ}Çv Vêç[VY{ ZäÇ qêÑáÖyèÇ qyXwVÜ
~V} mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ$ xtYX} Z{Ü c~|XY{Ü lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ Z{Ü
cê}ZÖÑêvÜ mVÖVÄVxvÜ$ Ñ} ÑêÑwXÜ VêÑ[tYX}Ü X~WwWÑÇZV} XÇZçÜ XÉvÇZV ".(# {ÅXÖèÇ
Vêç Z{Ç ~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ Z{Ü äÜ tÇä c~|XY{Ü& oX êXÖwêZäY{ êÑá ~VZt Z{Ç lÖ}YZ}~v
mVÖVÄVxv WXÇ uàÑáÇ |XÖVêXá|Xw Ñ} êVÖVZ{ÖvYX}Ü y}V XÄÄXwâX}Ü v ~V~ÑZXàÇwXÜ êÑá
VÇV[uÖÑÇZV} YZ{Ç c~|XY{ lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ$
X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑáÜ qêÑáÖyÑéÜ qyXwVÜ$ mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ ~V}
l}~ÑÇÑÅ}~èÇ ~V} ZÑ s&g&g&$ X~êÖÑYäêÑéÅXÇÑ Vêç ZÑ b}Ñ}~{Z}~ç ZÑá oáÅxÑéÄ}Ñ$
uàÑáÇ ZÑ W}~VwäÅV ÇV êÖÑxÑéÇ$ Vêç ~Ñ}ÇÑé v àäÖ}YZt$ YX tÖY{ ZäÇ XÄÄXwâXäÇ v
~V~ÑZXàÇ}èÇ ÅX WVêtÇXÜ ZÑáÜ êÑá |V VêV}ZvYÑáÇ Vêç ZÑ ^WÖáÅV& oX êXÖwêZäY{
êVÖuÄXáY{Ü têÖV~ZäÇ ZäÇ êÖÑVÇV[XÖ|X}YèÇ êÖÑ|XYÅ}èÇ Z{Ü êVÖÑéYVÜ
êVÖVyÖt[Ñá ZÑ ]ÖyÑ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ |V ZX~ÅVwÖXZV} VÅtà{ZV çZ} uàX} ÑÖ}YZ}~t
êVÖVÄ{[|Xw VáZÑW}~VwäÜ Vêç ZÑáÜ bäÖXÑWçàÑáÜ äÜ XÉvÜ2 V# àäÖwÜ êVÖVZ{ÖvYX}Ü$
X[çYÑÇ { êÖÑ|XYÅwV y}V XÇuÖyX}V êÑá êVÖvÄ|X têÖV~Z{ V[ÑÖt YZÑáÜ bäÖXÑWçàÑáÜ
~V} x# iX Z}Ü êVÖVZ{ÖvYX}Ü êÑá |V YáÇZtÉX} { cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ$ Ñ} ÑêÑwXÜ |V
ywÇÑáÇ VêÑWX~ZuÜ ÅX Vêç[VY{ ZäÇ bäÖXÑWçàäÇ$ X[çYÑÇ { têÖV~Z{ êVÖuÄXáY{ Z{Ü
êÖÑ|XYÅwVÜ y}V XÇuÖyX}V Ñ[XwÄXZV} YZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü& oX êXÖwêZäY{ ~V|!
Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ àäÖwÜ êVÖVZ{ÖvYX}Ü |V X~WwWXZV}
W}Vê}YZäZ}~v êÖtÉ{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ êXÖw Z{Ü tWX}VÜ ÄX}ZÑáÖywVÜ ZäÇ ÅÑÇtWäÇ
~V} ZÅ{ÅtZäÇ$ ÇuäÇ v êVÄV}èÇ êÑá YàXZwzÑÇZV} ÅX ZÑ ]ÖyÑ& oX êXÖwêZäY{ ~V|R
Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ$ àäÖwÜêVÖVZ{ÖvYX}Ü$ |V X~WwWXZV}
W}Vê}YZäZ}~v êÖtÉ{ ZÑá qêÑáÖyÑé êXÖw Z{Ü tWX}VÜ ÄX}ZÑáÖywVÜ ZäÇ ÅÑÇtWäÇ ~V}
ZÅ{ÅtZäÇ$ ÇuäÇ v êVÄV}èÇ êÑá YàXZwzÑÇZV} ÅX ZÑ ]ÖyÑ Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ& oX
êXÖwêZäY{ ~V|! Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ lÖ}YZ}~vÜ mVÖVÄVxvÜ ÅX êVÖVZ{ÖvYX}Ü |V
X~WÑ|Xw Vêç[VY{ ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ êXÖw àÑÖvy{Y{Ü tWX}VÜ ÄX}ZÑáÖywVÜ ZäÇ
ÅÑÇtWäÇ ~V} ZÅ{ÅtZäÇ$ ÇuäÇ v êVÄV}èÇ êÑá YàXZwzÑÇZV} ÅX ZÑ ]ÖyÑ Z{Ü juVÜ
mZuÖáyVÜ$ xtYX} ÇuVÜ Xê}|XèÖ{Y{Ü ~V} u~|XY{Ü VáZÑâwVÜ Z{Ü äÜ tÇä cê}ZÖÑêvÜ
êXÖw tÖY{Ü ZäÇ YàXZ}~èÇ ~V~ÑZXàÇ}èÇ v XÄÄXwâXäÇ& e áêuÖxVY{ ZäÇ êÖÑ|XYÅ}èÇ
Z{Ü êVÖÑéYVÜ êVÖVyÖt[Ñá Vêç áêV}Z}çZ{ZV ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé b{ÅÑYwÑá v ZÑá s&g&g&$
WXÇ YáÇXêtyXZV} Vêç ÅçÇ{ Z{Ü ZÑ W}~VwäÅV ~VZVyyXÄwVÜ Z{Ü YéÅxVY{Ü&

e lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ |V ywÇX} YáÇÑÄ}~t$
VêÑ~ÄX}YÅuÇ{Ü Z{Ü ZÅ{ÅVZ}~vÜ êVÖVÄVxvÜ Z{Ü& iuàÖ} Z{Ç ~V|! Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ
lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü W}VZ{ÖXw
Z{Ç ~VZÑàv ZÑá ~}Ç{ZÑé XÉÑêÄ}YÅÑé ~V} ZäÇ ÇXçWÅ{ZäÇ àèÖäÇ Z{Ü ÇuVÜ êZuÖáyVÜ$
äYZçYÑ Ñ[XwÄX} ÇV êVÖuàX} W}VÖ~v êÖçYxVY{ YZ{Ç cê}ZÖÑêv mVÖVÄVxvÜ ~V} YX
X~êÖÑYèêÑáÜ ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé b{ÅÑYwÑá ÅXZt Z{Ç VÇV~ÑwÇäY{ Z{Ü êXÖtZäY{Ü ZäÇ
XÖyVY}èÇ YéÅ[äÇV ÅX Z{Ç êVÖ& * ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá ~V} uäÜ Z{Ç lÖ}YZ}~v
mVÖVÄVxv$ YX çÄÑáÜ ZÑáÜ àèÖÑáÜ êÑá uàÑáÇ ~VZVY~XáVYZXw ~V} VêÑZXÄÑéÇ
VÇZ}~XwÅXÇÑ Z{Ü oéÅxVY{Ü ~V} YX çÄV ZV YàuW}V$ ÅXÄuZXÜ ~V} ÄÑ}êt uyyÖV[V Z{Ü
oéÅxVY{Ü êÑá VÇV[uÖÑÇZV} YZV tÖ|ÖV )$ * ~V} + v êÑá àÖ{Y}ÅÑêÑ}v|{~VÇ y}V Z{Ç
VêÑêXÖtZäY{ ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ& e àÖvY{ ZäÇ ÇuäÇ àèÖäÇ ~V} {
Xy~VZtYZVY{ ZäÇ áê{ÖXY}èÇ ZÑá s&g&g& Xê}ZÖuêXZV} ÅXZt Z{Ç u~WÑY{ Z{Ü Vêç[VY{Ü
ZÑá qêÑáÖyÑé qyXwVÜ Z{Ü êVÖÑéYVÜ êVÖVyÖt[Ñá$ êXÖw tWX}VÜ ÄX}ZÑáÖywVÜ ZäÇ
YàXZ}~èÇ ÅÑÇtWäÇ ~V} ZÅ{ÅtZäÇ ZÑá ]ÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ& oX êXÖwêZäY{ êÑá
êVÖÑáY}VYZÑéÇ ~Öé[}V XÄVZZèÅVZV Äçyä ~V~ÑZXàÇ}èÇ YX àÖÑÇ}~ç W}tYZ{ÅV Wu~V
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êuÇZX ")-# Å{ÇèÇ ÅXZt Z{Ç ÑÖ}YZ}~v êVÖVÄVxv ZÑá uÖyÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ$ Ñ
UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü$ W}t ZäÇ VÇVWÑàèÇ ZÑá$ áêÑàÖXÑéZV} YX VêÑ~VZtYZVY{ VáZèÇ&

)& e êÖÑ|XYÅwV êXÖtZäY{Ü ZÑá ]ÖyÑá êÑá V[ÑÖt YZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$
VÇVYZuÄÄXZV} y}V çYÑ àÖçÇÑ W}VÖ~ÑéÇ Ñ} VÇZwYZÑ}àXÜ êÖÑ|XYÅwXÜ êÑá V[ÑÖÑéÇ YX
XÇuÖyX}V ZäÇ bäÖXÑWçàäÇ v YX XÇuÖyX}V ZÖwZäÇ êÖÑYèêäÇ êÑá VÇv~ÑáÇ YZÑÇ
XáÖéZXÖÑ W{ÅçY}Ñ ZÑÅuV& oX êXÖwêZäY{ ~VZt Z{Ç ÑêÑwV { áêuÖxVY{ Ñ}VYWvêÑZX Vêç
Z}Ü VÇäZuÖä êÖÑ|XYÅwXÜ Ñ[XwÄXZV} YX VÇèZXÖV xwV v YX ZáàVwÑ yXyÑÇçÜ$ { VÇZwYZÑ}à{
êÖÑ|XYÅwV êVÖVZXwÇXZV} y}V àÖçÇÑ wYÑ ÅX ZÑÇ àÖçÇÑ êÑá W}vÖ~{YX Ñ ÄçyÑÜ êÑá
êÖÑ~tÄXYX Z{Ç VÇZwYZÑ}à{ ~V|áYZuÖ{Y{ X~ZuÄXY{Ü ZÑá ]ÖyÑá& pV YáÅxVÄÄçÅXÇV
ÅuÖ{ WéÇVZV} ÇV YáÅ[äÇvYÑáÇ êVÖtZVY{ ZäÇ êÖÑ|XYÅ}èÇ êÑá êÖÑxÄuêÑÇZV} YZ{Ç
êVÖÑéYV YéÅxVY{&
..............»

«..............
)*& pÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ uàX} ~V|! çÄ{ Z{Ç W}tÖ~X}V Z{Ü oéÅxVY{Ü Z{Ç êÄvÖ{ ~V}
VêÑ~ÄX}YZ}~v ~áÖ}çZ{ZV ZÑá Ñ}~ÑêuWÑá$ ZÑá á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ~V|èÜ ~V} ZÑá
~Z}ÖwÑá Z{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ ~V} ZäÇ YáYZVZ}~èÇ êÖVyÅtZäÇ VáZèÇ& iX Z{Ç ÇÑÅÑ|XZ}~v
~éÖäY{ Z{Ü êVÖÑéYVÜ oéÅxVY{Ü$ ZÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ XÉÑáY}ÑWÑZXw ZÑÇ bäÖ{Zv
çêäÜ X~êÖÑYäêXwZV} YZ{Ç êVÖÑéYV YéÅxVY{$ ÇV êÖÑxVwÇX} Xêw ZÅvÅVZÑÜ ZÑá
Ñ}~ÑêuWÑá ~V} ZÑá á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ~V} Z{Ü VÇXyXÖ|X}YçÅXÇ{Ü juVÜ mZuÖáyVÜ YZ}Ü
êÖÑxÄXêçÅXÇXÜ Vêç ZV YáÇ{ÅÅuÇV YàuW}V XÖyVYwXÜ ~VZXWt[}Y{Ü$ ZÖÑêÑêÑw{Y{Ü$
VÇuyXÖY{Ü$ YéÇWXY{Ü ÅX ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ ~Ñ}ÇvÜ ä[XÄXwVÜ$ VêÑ~ÑÅ}WvÜ êÖÑãçÇZäÇ
X~Y~V[vÜ$ ÅuàÖ} Z{Ç lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZäÇ ~V} y}V ZÑ Y~Ñêç VáZç$ ZÑ êVÖçÇ XêuàX}
|uY{ XÉÑáY}ÑWçZ{Y{Ü y}V ~t|X ÇçÅ}Å{ àÖvY{& iXZt Z{Ç lÖ}YZ}~v mVÖVÄVxv ZÑá
cÖyÑá ~V|! Ñ}ÑÇWvêÑZX ZÖçêÑ$ ZÑ s&g&g& |V uàX} Z{Ç êÄvÖ{ ~V} VêÑ~ÄX}YZ}~v
~áÖ}çZ{ZV çÄÑá ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé$ vZÑ} çÄäÇ ZäÇ ~}Ç{ZèÇ êÖVyÅtZäÇ ZäÇ
êVÖVÖZ{ÅtZäÇ ~V} êVÖV~ÑÄÑá|{ÅtZäÇ ZÑá ~Z}ÖwÑá êÑá VêÑZXÄÑéÇ ZÑ VÇZ}~XwÅXÇÑ Z{Ü
oéÅxVY{Ü& pV YàXZ}~t Z}ÅÑÄçy}V ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé |V X~WwWÑÇZV} YZ{Ç XêäÇáÅwV ZÑá
fWÖéÅVZÑÜ v ZÑá UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~V} Ñ XÉÑêÄ}YÅçÜ êÑá V[ÑÖt YX VáZt |V
~VZVàäÖXwZV} äÜ êty}Ñ YZÑ}àXwÑ ZÑá s&g&g&Q

(%-% zé hèáèé - fÜê yñãÉbeÜê "PUÑÖÑÄÑy}~uÜ ~V} ÄÑ}êuÜ VêVÄÄVyuÜQ# fèéòéòéàdÇfbà âbà
båfàâbáÇefbfbà ìê dçÅê1

)2KDKJ ! ,JKJGJAEF=L F-E GJEP=L -P-GG-A=L

)& e êVÖÑéYV bäÖXt ~V} ~t|X ÅXÄÄÑÇZ}~v WäÖXt ZÑá fWÖéÅVZÑÜ sÇtY{ êÖÑÜ ZÑ
s&g&g&$ XwZX VáZuÜ "WäÖXuÜ# áÄÑêÑ}ÑéÇZV} Vêç ZÑ ^WÖáÅV v ZÑ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü v
tÄÄÑáÜ [ÑÖXwÜ áÄÑêÑw{Y{Ü êÑá |V ÑÖwzÑÇZV} Vêç ZÑ ^WÖáÅV ~V|èÜ ~V} ~t|X YéÅxVY{
êÖÑÅv|X}VÜ$ ÅwY|äY{Ü uÖyÑá$ ÅwY|äY{Ü áê{ÖXY}èÇ$ ÅwY|äY{Ü êÖtyÅVZÑÜ ~V} yXÇ}~t
~t|X YéÅxVY{ êÑá |V YáÇtâX} ZÑ ^WÖáÅV v ZÑ s&g&g& v Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü v Ñ}
X~tYZÑZX [ÑÖXwÜ áÄÑêÑw{Y{Ü êÑá |V ÑÖwzX} ZÑ ^WÖáÅV ÅX ÑêÑ}ÑÇWvêÑZX ZÖwZÑ YZ{Ç
cÄÄtWV v YZ{Ç VÄÄÑWVêv YàXZ}~t ÅX ZÑ VÇZ}~XwÅXÇÑ Z{Ü êVÖÑéYVÜ v ~t|X ÅXÄÄÑÇZ}~vÜ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10881Τεύχος A’ 204/22.10.2020

X}Y[ÑÖt áêuÖ ZÑá b{ÅÑYwÑá v ÑêÑ}ÑáWvêÑZX ZÖwZÑá$ êXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇÑá ~V} ZÑá
U&m&`& ~VZ! X[VÖÅÑyv Z{Ü êXÖwêZäY{Ü }YZR Z{Ü êVÖVyÖt[Ñá ) ZÑá tÖ|ÖÑá *) ZÑá G&%
*0-1'*((($ ÅX XÉVwÖXY{ ZÑÇ [çÖÑ X}YÑWvÅVZÑÜ ~V} Z}Ü X}Y[ÑÖuÜ YX VY[VÄ}YZ}~ÑéÜ
ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ& n{ZèÜ YáÅ[äÇXwZV} çZ} Ñ U&m&`& êÑá ZáàçÇ uàX} ~VZVxÄ{|Xw YZÑ êÄVwY}Ñ
Z{Ü áÄÑêÑw{Y{Ü ZÑá ]ÖyÑá XwZX Vêç ZÑ ^WÖáÅV v Vêç ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$
xVÖéÇX} ZÑ s&g&g& ~V} ~VZVxtÄÄXZV} Vêç VáZç& oX êXÖwêZäY{ êÑá ZÑ ^WÖáÅV v Ñ
UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü uàX} ~VZVxtÄÄX} y}V ÄÑyVÖ}VYÅç ZÑá s&g&g& Ñ}ÑWvêÑZX êÑYç ZÑá
Um` êÑá xVÖéÇX} ZÑ s&g&g&$ ZÑ s&g&g& |V ~VZVxtÄÄX} XÇZçÜ ZÖ}èÇ Å{ÇèÇ YZÑ ^WÖáÅV
ZÑ êÑYç ZÑá Um` êÑá ~VZXxÄv|{ Vêç ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü&
cê}Y{ÅVwÇXZV} çZ} àÑÖ{yÑéÅXÇXÜ VêVÄÄVyuÜ Vêç [çÖÑáÜ ~V} ZuÄ{ V[ÑÖÑéÇ Z{ WÖtY{
ZÑá [ÑÖuV áÄÑêÑw{Y{Ü ~VZt Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ WäÖXèÇ y}V ZÑ wWÖáÅV sÇtY{ v ZÑ sgg
~V} çà} y}V Z{Ç XÇ yuÇX} WÖtY{ ZÑá &

*& l} VÅÑ}xuÜ ZäÇ Å{àVÇ}~èÇ y}V Z{ ÅXÄuZ{$ X[VÖÅÑyv$ ~VZVY~Xáv$ XêwxÄXâ{$
XêÑêZXwV v uÄXyàÑ$ y}V Z{Ç êVÖVÄVxv ZÑá ]ÖyÑá ~V} ZäÇ Xy~VZVYZtYXäÇ ~t|X XwWÑáÜ
~V|èÜ ~V} y}V Z}Ü ZXàÇ}~uÜ yXÇ}~t XÖyVYwXÜ v áê{ÖXYwXÜ ~t|X XwWÑáÜ êÑá |V
VêV}Z{|ÑéÇ y}V Z{ ÅXÄuZ{ ~V} Z{Ç ~VZVY~Xáv Z{Ü ÇuVÜ êZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& ~V} Z{Ç
VÇV~VZVY~Xáv ZÅ{ÅtZäÇ ZÑá á[}YZtÅXÇÑá ~Z}ÖwÑá ZÑá$ ZV YàXW}VyÖtÅÅVZV$ Z}Ü
~VZVÅXZÖvYX}Ü$ yÇäÅÑWÑZvYX}Ü$ êÖVyÅVZÑyÇäÅÑYéÇXÜ |V ~VZVxtÄÄÑÇZV} Vêç ZÑÇ
UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~V} |V W}uêÑÇZV} Vêç Z}Ü W}VZtÉX}Ü ZäÇ tÖ|ÖäÇ * ~V} . ZÑá j&
+1)1'*())$ çêäÜ }YàéÑáÇ&

+& pÑ ^WÖáÅV ~V} Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü VêVÄÄtYYÑÇZV} Vêç ~t|X [éYXäÜ êVÖçÇZV v
ÅXÄÄÑÇZ}~ç [çÖÑ$ ZuÄÑÜ$ W}~VwäÅV ~V} X}Y[ÑÖt$ X~ZçÜ Vêç Z}Ü X}Y[ÑÖuÜ êÖÑÜ
VY[VÄ}YZ}~ÑéÜ ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ êÑá xVÖéÇÑáÇ ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$ y}V
Z{ Ävâ{ Ñ}VYWvêÑZX tWX}VÜ VêV}ZXwZV} YéÅ[äÇV ÅX ZÑ ÇçÅÑ y}V Z{Ç X~ZuÄXY{ ZÑá
]ÖyÑá Z{Ü êVÖÑéYVÜ oéÅxVY{Ü& pV ZuÄ{ YéÇWXY{Ü ÅX ZÑáÜ ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ ~Ñ}ÇvÜ
ä[XÄXwVÜ "l&g&s&# "{ÄX~ZÖÑWçZ{Y{$ éWÖXáY{$ VêÑàuZXáY{$ [áY}~ç VuÖ}Ñ#$ ~V|èÜ ~V}
Ñ} YàXZ}~uÜ XÇuÖyX}XÜ$ V}ZvYX}Ü ~V} W}~V}ÑÄÑy{Z}~t xVÖéÇÑáÇ ZÑ s&g&g&&

,& T}V Z{Ç X~ZuÄXY{ ZÑá ]ÖyÑá ~V|èÜ ~V} y}V Z{Ç êÖÑÅv|X}V áÄ}~èÇ$ Å{àVÇ{ÅtZäÇ$
VÇZVÄÄV~Z}~èÇ$ XÖyVÄXwäÇ ~V} ~t|X [éYXäÜ X[ÑWwäÇ y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Yv ZÑá$ ZÑ
^WÖáÅV ~V} Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü VêVÄÄtYYÑÇZV} Vêç ~t|X [çÖÑ Xê}xVÄÄçÅXÇÑ Vêç
Z{ [ÑÖÑÄÑy}~v ÇÑÅÑ|XYwV$ êVÖçÇZV v ÅXÄÄÑÇZ}~ç$ êXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇÑá ~V} ZÑá U&m&`&
~VZ! X[VÖÅÑyv Z{Ü êXÖwêZäY{Ü }YZR Z{Ü êVÖVyÖt[Ñá ) ZÑá tÖ|ÖÑá *) ZÑá
*0-1'*((($ ~V|èÜ ~V} Vêç ~t|X ZuÄÑÜ$ ZuÄÑÜ àVÖZÑYvÅÑá$ W}~VwäÅV$ ~ÖtZ{Y{ v
X}Y[ÑÖt áêuÖ ZÑá b{ÅÑYwÑá$ êÄ{Ç ZäÇ ~ÖVZvYXäÇ ~V} X}Y[ÑÖèÇ áêuÖ ZäÇ [ÑÖuäÇ
~Ñ}ÇäÇ}~vÜ VY[tÄ}Y{Ü$ ~éÖ}VÜ ~V} Xê}~ÑáÖ}~vÜ$ X[çYÑÇ Xê}xVÖéÇÑáÇ ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ
UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü&

-& T}V Z{Ç X}YVyäyv Vêç Z{Ç VÄÄÑWVêv áÄ}~èÇ$ Å{àVÇ{ÅtZäÇ ~V} XÇ yuÇX} X[ÑWwäÇ
y}V Z{Ç X~ZuÄXY{ ZÑá ]ÖyÑá äÜ ~V} Ñ}VYWvêÑZX ÅÑÖ[vÜ Xê}YZ{ÅÑÇ}~èÇ ~V} ÄÑ}êèÇ
ÑÖytÇäÇ y}V ZÑÇ XÉÑêÄ}YÅç Z{Ü ÇuVÜ êZuÖáyVÜ ZÑá s&g&g& ~V} Z{Ç VÇVÇuäY{ ÅuÖÑáÜ
ZÑá XÉÑêÄ}YÅÑé ZÑá áêtÖàÑÇZVÜ ~Z}ÖwÑá ZÑá s&g&g$ ÑÖytÇäÇ XÖXáÇèÇ$ WÑ~}ÅèÇ$
ÅXZÖvYXäÇ ~V} XÄuyàÑá$ {ÄX~ZÖ}~Ñé$ {ÄX~ZÖÑÇ}~Ñé ~V} ÄÑ}êÑé XÉÑêÄ}YÅÑé ZäÇ
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áêÑÄÑy}YZèÇ ~Äê& ZÑ ^WÖáÅV ~V} Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü VêVÄÄtYYÑÇZV} Vêç ~t|X
[çÖÑ$ yXÇ}~ç v X}W}~ç$ êXÖ}ÄVÅxVÇÑÅuÇÑá ~V} ZÑá U&m&`& ~VZ! X[VÖÅÑyv Z{Ü
êXÖwêZäY{Ü }YZR Z{Ü êVÖVyÖt[Ñá ) ZÑá tÖ|ÖÑá *) ZÑá Ç& *0-1'*((($ ~V|èÜ ~V} Vêç
~t|X Xê}xVÄÄçÅXÇÑ Vêç Z{ [ÑÖÑÄÑy}~v ÇÑÅÑ|XYwV WVYÅç$ W}~VwäÅV X~ZXÄuYXäÜ
ZXÄäÇX}V~èÇ XÖyVY}èÇ$ ZuÄÑÜ$ ZuÄÑÜ àVÖZÑYvÅÑá$ W}~VwäÅV$ ~ÖtZ{Y{ v X}Y[ÑÖt áêuÖ
ZÑá b{ÅÑYwÑá v ZÖwZÑá ~V} yXÇ}~t Vêç ~t|X Xê}xtÖáÇY{ áêuÖ ZÑá cÄÄ{Ç}~Ñé
b{ÅÑYwÑá$ h}ÅXÇ}~vÜ v pXÄäÇX}V~vÜ `ÖàvÜ v lÖyVÇ}YÅÑé$ êÄ{Ç ZäÇ ~ÖVZvYXäÇ ~V}
X}Y[ÑÖèÇ áêuÖ ZäÇ [ÑÖuäÇ ~Ñ}ÇäÇ}~vÜ VY[tÄ}Y{Ü$ ~éÖ}VÜ ~V} Xê}~ÑáÖ}~vÜ X[çYÑÇ
Ñ} VÇäZuÖä ~ÖVZvYX}Ü ~V} X}Y[ÑÖuÜ Xê}xVÖéÇÑáÇ ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Ü&

.& oZ}Ü êXÖ}êZèYX}Ü ZäÇ VÇäZuÖä êVÖVyÖt[äÇ )$ , ~V} - ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá$ ZÑ
X~tYZÑZX áêÑ~XwÅXÇÑ YZÑÇ U&m&`& êÖçYäêÑ uàX} W}~VwäÅV u~êZäY{Ü ZÑá U&m&`&
X}YÖÑèÇ YàXZ}~t ÅX Z}Ü XÇ Äçyä êÖtÉX}Ü ~V} WXÇ àÖXèÇX} U&m&`& YZV X~W}WçÅXÇV
[ÑÖÑÄÑy}~t YZÑ}àXwV áêç Z}Ü êÖÑåêÑ|uYX}Ü ~V} ~VZt ZV X}W}~èÜ ÑÖ}zçÅXÇV YZ{Ç
êXÖwêZäY{ }YZ! Z{Ü êVÖVyÖt[Ñá ) ZÑá tÖ|ÖÑá *) ZÑá Ç& *0-1'*((($ äÜ }YàéX}
ZÖÑêÑêÑ}{ÅuÇ{ ÅX Z{Ç êVÖtyÖV[Ñ ) ZÑá tÖ|ÖÑá ** ZÑá Ç& ,..,'*(*( "Ucg
`!+*'),&*&*(*(#&

)& T}V Z{Ç X~ ÅuÖÑáÜ ZÑá b{ÅÑYwÑá àÑÖvy{Y{ ZäÇ VêVÖVwZ{ZäÇ VWX}èÇ v Xy~ÖwYXäÇ
y}V Z{Ç X}YVyäyv ZäÇ X}WèÇ êÑá VêV}ZÑéÇZV} y}V Z{Ç áÄÑêÑw{Y{ ZÑá ]ÖyÑá |V
Z{ÖXwZV} VêVÖV}ZvZäÜ { êÖÑ|XYÅwV êÑá ÑÖwzXZV} YZÑ tÖ|ÖÑ , êVÖ& - Z{Ü êVÖÑéYVÜ&

0& _êÑá YZÑ êVÖçÇ tÖ|ÖÑ ÑÖwzXZV} VêVÄÄVyv Vêç WVYÅÑéÜ ~VZt Z{Ç X}YVyäyv X}WèÇ
Vêç ZÑ XÉäZXÖ}~ç$ ÇÑÑéÇZV} ~V} Ñ} WVYÅÑw VÇZ}ÇZtÅê}Çy~ "BHKF%CLGJFHE#$ Ñ} WX
[ÑÖÑÄÑy}~uÜ VêVÄÄVyuÜ XwÇV} VÇZ}~X}ÅXÇ}~uÜ&

1& páàçÇ VàÖXäYZvZäÜ ~VZVxÄ{|uÇZXÜ Vêç ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü
[çÖÑ}$ WVYÅÑw$ ZuÄ{ ~Äê& Xê}YZÖu[ÑÇZV} v YáÅâ{[wzÑÇZV} ÅX áêÑàÖXèYX}Ü ZÑá UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Ü v ZÑá fWÖéÅVZÑÜ v XZV}Ö}èÇ êÄvÖäÜ ")(( # XÄXyàçÅXÇäÇ Vêç VáZç
êÖÑÜ ZÑ b{ÅçY}Ñ ÅX ÅÑÇÑÅXÖv WvÄäY{ ZÑá UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü v ZÑá fWÖéÅVZÑÜ$
VÇVÄçyäÜ Z{Ü êXÖ}êZèYXäÜ$ êÑá Xê}WwWXZV} YZÑ b{ÅçY}Ñ&

)(& pÑ s&g&g& |V YáÇXàwYX} ÇV ~VZVxtÄÄX} ZV êÖÑxÄXêçÅXÇV ÅuàÖ} ZèÖV
VÇZVêÑWÑZ}~t ZuÄ{ áêuÖ ;=3 QR! ~V} x R xV|ÅÑé àäÖwÜ ~VÅwV êÖÑYVéÉ{Y{&Q

(%.% o òbè~Ñèbgéê ( féë ~èáèéë / fÜê yñãÉbeÜê "PoáÇXÖyVYwV YáÅxVÄÄÑÅuÇäÇQ#
fèéòéòéàdÇfbà âbà båfàâbáÇefbfbà ìê dçÅê1

P)& pÑ cÄÄ{Ç}~ç b{ÅçY}Ñ$ ZÑ s&g&g& ZÑ ^WÖáÅV ~V} Ñ UÑÖuVÜ qÄÑêÑw{Y{Ü YáÅ[äÇÑéÇ
çZ} ~V|R çÄ{ Z{ W}tÖ~X}V }YàéÑÜ Z{Ü oéÅxVY{Ü |V YáÇXÖytzÑÇZV} YZXÇt$ VÖÅÑÇ}~t ~V}
ÅX êÇXéÅV ~VÄvÜ êwYZ{Ü ÅX VêÑ~ÄX}YZ}~ç Y~Ñêç Z{Ç uy~V}Ö{ ~V} VêÑZXÄXYÅVZ}~çZXÖ{
áÄÑêÑw{Y{ ZÑá ]ÖyÑá Z{ÖèÇZVÜ ZÑáÜ çÖÑáÜ Z{Ü oéÅxVY{Ü& pÑ b{ÅçY}Ñ VÇVÄVÅxtÇX}
Z{Ç áêÑàÖuäY{ ÇV êVÖuàX} YZÑ ^WÖáÅV ~V} ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü ~t|X YáÇWÖÑÅv$
êÖÑYZVYwV ~V} W}Xá~çÄáÇY{$ }W}VwZXÖV äÜ êÖÑÜ Z}Ü YàuYX}Ü v XêV[uÜ ZÑá ÅX Z}Ü
áê{ÖXYwXÜ ZÑá b{ÅÑYwÑá ~V} ZÑáÜ W{ÅçY}ÑáÜ ÑÖyVÇ}YÅÑéÜ ~V} Xê}àX}ÖvYX}Ü$ ÅX
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VêèZXÖÑ YZçàÑ Z{Ç ÑÅVÄv XÉuÄ}É{ Z{Ü oéÅxVY{Ü$ Z{Ü bäÖXtÜ ~V} ZÑá ]ÖyÑá ~V} Z{Ç
XêwZXáÉ{ ZäÇ VÇZ}~X}ÅXÇ}~èÇ Y~ÑêèÇ Z{Ü&Q

(%/% o òbè~Ñèbgéê * féë ~èáèéë (( fÜê yñãÉbeÜê fèéòéòéàdÇfbà âbà båfàâbáÇefbfbà ìê
dçÅê1

P+& pÖÑêÑêÑw{Y{ ZäÇ çÖäÇ Z{Ü oéÅxVY{Ü ÅXZt Z{Ç ~éÖäYv Z{Ü XwÇV} }YàáÖv ÅçÇÑÇ
X[çYÑÇ ~VZVÖZwzXZV} XyyÖt[äÜ ÅXZVÉé ZäÇ YáÅxVÄÄçÅXÇäÇ$ áêÑyÖt[XZV} ÇçÅ}ÅV Vêç
ZÑáÜ X~êÖÑYèêÑáÜ ZÑáÜ ~V} ~áÖèÇXZV} ÅX ÇçÅÑ& gVZ! XÉVwÖXY{ Xê}ZÖuêXZV} {
ZÖÑêÑêÑw{Y{ ZäÇ YàXWwäÇ X[çYÑÇ V[ÑÖt YX W}VÖÖé|Å}Y{ ZäÇ XYäZXÖ}~èÇ àèÖäÇ ÅX
VêÄv YáÅ[äÇwV ZÑá fWÖéÅVZÑÜ ~V} ZÑá s&g&g& X[R çYÑÇ V[ÑÖt YX Å{ ÑáY}èW{
ZÅvÅVZV ZÑá ]ÖyÑá& l qêÑáÖyçÜ qyXwVÜ$ |V ÅêÑÖXw ÇV VÇZ}ZVà|Xw XÇZçÜ ZÖ}tÇZV "+(#
{ÅXÖèÇ Vêç Z{Ç ~Ñ}ÇÑêÑw{Y{ YX VáZçÇ Z{Ü YàXZ}~vÜ YáÅ[äÇwVÜ$ tÄÄäÜ |V
ZX~ÅVwÖXZV} çZ} VêÑWuàXZV} Z{Ç ZÖÑêÑêÑw{Y{& oX êXÖwêZäY{ XÅêÖç|XYÅ{Ü W}V[äÇwVÜ
ZÑá qêÑáÖyÑé { ZÖÑêÑêÑ}{Z}~v YáÅ[äÇwV ÑáWXÅwV uÇÇÑÅ{ YáÇuêX}V |V êVÖtyX} y}V
VÅ[çZXÖV ZV ÅuÖ{& cê}xVÖéÇYX}Ü êÑá ZáàçÇ |V êÖÑ~çâÑáÇ y}V ZÑ ^WÖáÅV Äçyä
ÅÑÇÑÅXÖÑéÜ ZÖÑêÑêÑw{Y{Ü ZäÇ ÑÖ}zçÅXÇäÇ YZ{ oéÅxVY{ ÄÑywzÑÇZV} äÜ Xê}xVÖéÇYX}Ü
ZÑá b{ÅÑYwÑá ~V} ~VZVxtÄÄÑÇZV} Vêç VáZç&Q

(%0% o òbè~Ñèbgéê ( féë ~èáèéë () fÜê yñãÉbeÜê "PgÑ}ÇÑêÑ}vYX}Ü % VÇZw~Ä{ZÑÜQ#
fèéòéòéàdÇfbà âbà båfàâbáÇefbfbà ìê dçÅê1

P)& gt|X yÇäYZÑêÑw{Y{ ÅXZVÉé ZäÇ YáÅxVÄÄçÅXÇäÇ YX YàuY{ êÖÑÜ Z{ oéÅxVY{
XwÇV} }YàáÖv ~V} êVÖtyX} uÇÇÑÅXÜ YáÇuêX}XÜ ÅçÇÑÇ X[çYÑÇ ywÇXZV} XyyÖt[äÜ ~V} Xêw
VêÑWXwÉX} ~V} VêXá|éÇXZV}2
V# y}V yÇäYZÑêÑ}vYX}Ü êÖÑÜ ZÑ b{ÅçY}Ñ$ êÖÑÜ ZÑÇ qêÑáÖyç qyXwVÜ$ ZÑÇ qêÑáÖyç
mXÖ}xtÄÄÑÇZÑÜ ~V} cÇuÖyX}VÜ ~V} ZÑÇ qêÑáÖyç l}~ÑÇÑÅ}~èÇ$ X~ZçÜ XtÇ ÑÖwzXZV}
W}V[ÑÖXZ}~t YZ{Ç êVÖÑéYV$
x# y}V yÇäYZÑêÑ}vYX}Ü êÖÑÜ ZÑ ^WÖáÅV v ZÑÇ UÑÖuV qÄÑêÑw{Y{Ü$ êÖÑÜ ZÑÇ mÖçXWÖÑ
ZÑá b&o& ZÑá fWÖéÅVZÑÜ$ ~& `ÇZèÇ{ o& mVêVW{Å{ZÖwÑá$ b}~{yçÖÑ$ hXä[çÖÑÜ oáyyÖÑé
+./$ mVÄ& UtÄ{ÖÑ `ZZ}~vÜ êÑá ÑÖwzXZV} äÜ VÇZw~Ä{ZÑÜ ZÑá fWÖéÅVZÑÜ ~V} ZÑá UÑÖuV
qÄÑêÑw{Y{Ü$
y# y}V yÇäYZÑêÑ}vYX}Ü êÖÑÜ ZÑ s&g&g&$ êÖÑÜ ZÑÇ mÖçXWÖÑ ZÑá b&o& ZÑá s&g&g&
hXä[çÖÑÜ oáyyÖÑé +-.$
l} VÇäZuÖä ÑÖ}Y|uÇZXÜ VÇZw~Ä{ZÑ} uàÑáÇ Z{Ç }W}çZ{ZV VáZv$ ÅçÇÑÇ y}V Z}Ü Xê}WçYX}Ü v
~Ñ}ÇÑêÑ}vYX}Ü êÑá V[ÑÖÑéÇ YZ{Ç oéÅxVY{ ~V} YZ{Ç X[VÖÅÑyv Z{Ü ~V} ÅêÑÖÑéÇ ÇV
VÇZ}~VZVYZV|ÑéÇ YéÅ[äÇV ÅX ZV ÑÖ}zçÅXÇV YZ{Ç êVÖ& + ZÑá êVÖçÇZÑÜ tÖ|ÖÑá&Q

(%('% zé wbè~èfÜãb l fÜê yñãÉbeÜê båfàâbáÇefbfbà bòï fé wbè~èfÜãb ( fÜê òbèéñebê
eñãÉbeÜê fèéòéòéÇÜeÜê fÜê yñãÉbeÜê%

)% o òbèéñeb dÇåbà eñãÉbeÜ fèéòéòéÇÜeÜê fÜê yñãÉbeÜê âbà bòéfdädÇfbà bòï ïäéëê féëê
eëãgìåÜãÄåéëê ïèéëê âbà ~èáèb bëfÅê âbáóê âbà fb òbèbèfÅãbf~ fÜê%
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3. xÜf~ eëãgìådÇfbà ãdfbçñ fìå sdèóå ïfà Ü càb fÜê òbèéñebê fèéòéòéÇÜeÜ fìå
càbf~çdìå fÜê yñãÉbeÜê$ ãdf~ âbà fÜ âñèìeÅ fÜê ãd åïãé eñãgìåb ãd fàê càbf~çdàê fÜê
òbèbÑè~géë * féë ~èáèéë (( fÜê yñãÉbeÜê$ áb àeíñdà ãd båbcèéãàâÅ àeíñ bòï fÜ
cÜãéeÇdëeÜ féë å% +,-,&)'(/ "anq k_ (.*&')%('%)'(/# ãd dçbÇèdeÜ fàê fèéòéòéàéñãdådê
càbf~çdàê féë ~èáèéë - fÜê yñãÉbeÜê éà éòéÇdê áb àeíñéëå âbà áb Äíéëå dgbèãéÑÅ bòï fÜå
cÜãéeÇdëeÜ efÜå ngÜãdèÇcb fÜê qëÉdèåÅedìê féë åïãéë +--+&)')' "anq k_
*)&(+%')%)')'#%

4. qbf~ fb äéàò~ ïäéà éà äéàòéÇ ïèéà fÜê yñãÉbeÜê òéë cdå fèéòéòéàéñåfbà ãd fÜ òbèéñeb$
eëãòdèàäbãÉbåéãÄåìå âbà fìå òbèbèfÜã~fìå fÜê$ òbèbãÄåéëå ed òäÅèÜ àeíñ âbà
cdeãdëfàâéÇ Ñàb fb eëãÉbääïãdåb sÄèÜ%

yd òÇefìeÜ fìå båìfÄèì fb sÄèÜ ëòéÑè~géëå fé òbèïå ïòìê bâéäéëádÇ%

_Y bd\ UT[[_ \ W]_ Y

KmM Qs Woolqmnz VlpzPms
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1%(+% `{WwÜW{ÉyY{|â kÇâ~WYÉÇ ) oW{ÉÇÖÉwWuU

1%(,% a{V{|â lYÉã~U dUYU|}uXWàÄ (' faS# g% ]ÉÇZÇ{

1%(-% aÄVÇUÇÉY{|t ^ÄY}uU * oW{ÉÇÖÉwWuU

1%(.% aÉwUXYyÉ{U|âÑ aÅÇå}{X~âÑ  V{rZÇÉU! aÉwUXYtÉ{U

1%(/% b}W|YÉÇ|UÉV{ÇwÉrZÇÑ (- faS# g% ]ÉÇZÇ{# aÅ% cUYÉWuU

1%(0% b}W|YÉÇÄ{|â j{WXâ~WYÉÇ&iÅä~WYÉÇ () ^{~ÇVÖÄU~{|â aÉw%# g% ]ÉÇZÇ{#
aÅ% cUYÉWuU

1%)'% bÜà|UÉV{ÇwÉUZ{|â läXYy~U * aÉw% bÜà|UÉV{ÇwÉUZuUÑ

1%)(% bÜà|UÉV{ÇwÉUZ{|â läXYy~U  YÉÇÜt}UYÇ! , oW{ÉÇÖÉwWuU# faS
^{~ÇVÖÄU~{|â

1%))% SàÉU|ÇX|Çå{|âÑ jäÉwÇÑ ( oW{ÉÇÖÉwWuU

1%)*% fyÜUÄt aÅàXà~UY{|tÑ dÖ|}ÇZÇÉuUÑ * oW{ÉÇÖÉwWuU

1%)+% gÇXy}WÖY{|t d}uÄy -' g% ]ÉÇZÇ{

1%),% gÇXy}WÖY{|t d}uÄy faS  aÄy}u|àÄ! (- faS

1%)-% jywt pÖÜÉÇä ZàY{X~Çä / oW{ÉÇÖÉwWuU

1%).% j}ÖÄYtÉ{Ç aÄVÇX|ÇåuàÄ ( faS

1%)/% lYWÉÄÇYâ~ÇÑ fåUYUÉuUÑ (- oW{ÉÇÖÉwWuU

1%)0% lYt}y ^ÄU{XzyX{Ç}âwÇÖ - oW{ÉÇÖÉwWuU ^{~ÇVÖÄU~{|â
aÉw%

1%*'% lÖX|WÖt SWÉ~ÇXÖw|â}}yXyÑ ) ^åÇXYWuÉàXy

1%*(% lÖX|WÖt lYÇÜWÖ~sÄyÑ käz~{XyÑ SWÉ~Ç|ÉUXuUÑ
^XzWÄãÄ ( faS

(0
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1%,(% 5KHNEL kÖz~Çä )' aÉw% 5KHNLEL

1%,)% 8KJGNKLGJF =PMNEI faS ( faS

1%,*% 8KJGNKLM# aÅW{V{|WÖ~sÄU dUÉV{Ç}Çw{|r * faS

1%,+% ?GDEK _ÉÇwÜÇX|âå{Ç  ~W * WÄVÇX|âå{U! ( faS

5097: / 3.;.:;.:1 /27>.;9237< 067842:57< =0503

mnjil ahijeclfil maf oqkil aRd^m^lm^lbl

_%c% ^wwW{ÇwÉUZ{|â lÖw|ÉâYy~U  VäÇ Wå{åsVàÄ!"
dUYUwÉUZ{|â ^{~ÇVÖÄU~{|ãÄ jUÉU~sYÉàÄ ( ^{~ÇVÖÄU~{|â aÉwUXYtÉ{Ç

_%)% ^wwW{ÇwÉUZ{|â lÖw|ÉâYy~U  WÄâÑ Wå{åsVÇÖ!"
dUYUwÉUZ{|â ^{~ÇVÖÄU~{|ãÄ jUÉU~sYÉàÄ ( ^{~ÇVÖÄU~{|â aÉwUXYtÉ{Ç

_%*% ^wwW{ÇwÉUZ{|â lÖw|ÉâYy~U nvÉ{V{|Çä oW{ÉÇÖÉwWuÇÖ
 pyZ% ^|Y{ÄÇX|Çå{|â# oW{É% jÉÇvÇ}WuÑ# oW{É% mÉråWxU! ( oW{ÉÇÖÉwWuU  nvÉ{V{|â!

_%+% ^|Y{ÄÇ}Çw{|â fyÜrÄy~U# mÉÇÜt}UYÇ pyZ{U|â ) faS# cf% ]ÉÇZÇ{

_%,% ^ÄU{XzyX{Ç}Çw{|â fyÜrÄy~U * oW{ÉÇÖÉwWuU# ^{~ÇVÖÄU~{|â aÉw%

_%-% ^ÄUåÄWÖXYtÉUÑ (/ faS

_%.% ^ÄUåÄWÖXYtÉUÑ fWYUZÇÉrÑ ( faS

_%/% ^ÄUåÄWÖXYtÉUÑ fWYUZÇÉrÑ  åUÉU~UwÄyY{|â! ( faS

_%/% ^ÄUåÄWÖXYtÉUÑ Öáy}tÑ XÖÜÄâYyYUÑ ) faS

_%0% ^ÄUÉÉâZyXy# b}W|YÉ{|t ) g% ]ÉÇZÇ{

_% ('% ^ÄUÉÉâZyXy# oW{ÉÇÖÉw{|t ) oW{ÉÇÖÉwWuU

_%((% ^ÄY}uU \wÜÖXyÑ TUÉ~r|àÄ ('' oW{ÉÇÖÉwWuU# faS# g% ]ÉÇZÇ{
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2%()% ^å{Ä{VàYtÑ (- oW{ÉÇÖÉwWuU# faS# g% ]ÉÇZÇ{#
aÅ% cUYÉWuU

2%(*% _y~UYÇVâYyÑ  aÅàYWÉ{|âÑ! )' oW{ÉÇÖÉwWuU&faS

2%(+% aÄVÇUÇÉY{|t ^ÄY}uU * oW{ÉÇÖÉwWuU

2%(,% aÄVÇX|Çå{|âÑ aÅÇå}{X~âÑ# å}tÉyÑ  WÄVÇX|Çå{|âÑ
åäÉwÇÑ# vÉÇwÜÇ$# wUXYÉÇ$# |Ç}ÇÄÇX|âå{Ç! ( faS

2%(-% aÉwUXYyÉ{U|âÑ aÅÇå}{X~âÑ  V{rZÇÉU! aÉwUXYtÉ{U

2% (.% b}W|YÉÇ|UÉV{ÇwÉrZÇÑ () faS# g% ]ÉÇZÇ{# aÅ% cUYÉWuU

2%(/% b}W|YÉÇÄ{|â j{WXâ~WYÉÇ&iÅä~WYÉÇ () ^{~ÇVÖÄU~{|â aÉw%# g% ]ÉÇZÇ{#
aÅ% cUYÉWuU

2%(0% bÜà|UÉV{ÇwÉUZ{|â läXYy~U * aÉw% bÜà|UÉV{ÇwÉUZuUÑ

2%)'% bÜà|UÉV{ÇwÉUZ{|â läXYy~U  YÉÇÜt}UYÇ! , oW{ÉÇÖÉwWuU# faS g% ]ÉÇZÇ{

2%)(% SWÉ~Ç|Ç{YuVU , faS

2%))% fyÜUÄt aÅàXà~UY{|tÑ dÖ|}ÇZÇÉuUÑ ) oW{ÉÇÖÉwWuU

2%)*% gÇXy}WÖY{|t d}uÄy *' g% ]ÉÇZÇ{

2%)+% gÇXy}WÖY{|t d}uÄy faS  aÄy}u|àÄ! - faS

2%),% gÇXy}WÖY{|t d}uÄy faS  jUuVàÄ! / faS

2%)-% jywt pÖÜÉÇä TàY{X~Çä + oW{ÉÇÖÉwWuU

2%).% j}ÖÄYtÉ{Ç aÄVÇX|ÇåuàÄ ( faS

2%)/% lYWÉÄÇYâ~ÇÑ fåUYUÉuUÑ / oW{ÉÇÖÉwWuU

2%)0% lÖX|WÖt päÅyÑ$SsÉ~UÄXyÑ ^XzWÄãÄ ) oW{ÉÇÖÉwWuU

2%*'% lÖX|WÖt päÅyÑ$SsÉ~UÄXyÑ ^XzWÄãÄ
BBs

) faS
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_%*(% läXYy~U ^{~Ç|rzUÉXyÑ * faS

_%*)% läXYy~U my}W~WYÉuUÑ ^XzWÄãÄ ) g% ]ÉÇZÇ{

_%**% läXYy~U oÇÉtwyXyÑ 9: ) faS

_%*+% oW{ÉÇÖÉw{|t `{UzWÉ~uU + oW{ÉÇÖÉwWuU# faS

_%*,% oW{ÉÇÖÉw{|t mÉråWxU ( oW{ÉÇÖÉwWuU

_%*-% 8KJGNKL fWYUZÇÉrÑ / oW{ÉÇÖÉwWuU# faS#
^{~ÇVÖÄU~{|â aÉw%# g% ]ÉÇZÇ{

_%*.% 8KJGNKLGJF =PMNEIM faS ( faS

_%*/% 8KJGNKLM * ^{~ÇVÖÄU~{|â aÉwUXYtÉ{Ç
 ^ÄrÄyáy!

5097: - 3.;.:;.:1 067842:57< =33 =0503

ahijeclfil maf oqkil aRd^m^lm^lbl

R%c% gÇXÇ|Ç~W{U|â j}yÉÇZÇÉ{U|â läXYy~U  gjl! ( j}yÉÇZÇÉ{|t qdd&qafad

R%)% ^ÄUåÄWÖXYtÉUÑ fWYUZÇÉrÑ  åUÉU~UwÄyY{|â! ( faS

R%*% mÇ~ÇwÉrZÇÑ# fUwÄyY{|âÑ ( aÉw% cUYÉ{|tÑ ^åW{|âÄ{XyÑ

R%+% 8KJGNKL fWYUZÇÉrÑ  åUÉU~UwÄyY{|â ! ( aÉw% cUYÉ{|tÑ ^åW{|âÄ{XyÑ
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων - Τροποποίηση 

του άρθρου 27 του ν. 3984/2011

1. Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 27 του ν. 3984/2011 
(Α΄ 150) ως εξής:

«10. Για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία 
και για την ανάπτυξη του συστήματος μεταμοσχεύσεων 
οργάνων, ιστών και κυττάρων, ο Εθνικός Οργανισμός 
Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) δύναται να συνεργάζεται 
με ιατρούς και προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με 
καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης πα-
ροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 
Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), 
καθώς και της περ. α΄ της παρ. 20 του ένατου άρθρου του 
ν. 4057/2012 (Α΄ 54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη 
έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
Το προσωπικό μπορεί να απασχολείται στον Ε.Ο.Μ. και/ή 
σε έναν ή περισσότερους φορείς του συστήματος μετα-
μοσχεύσεων με επιμερισμό της εργασίας τους. Για την 
απασχόληση του προσωπικού σε φορείς του συστήμα-
τος μεταμοσχεύσεων απαιτείται απόφαση του διοικητι-
κού συμβουλίου κάθε φορέα, μετά από προηγούμενη 
πρόταση που υποβάλλει ο Ε.Ο.Μ. και περιλαμβάνει τους 
όρους απασχόλησης. Ως φορείς του συστήματος μετα-
μοσχεύσεων για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται 
οι φορείς στους οποίους λειτουργούν: α) αδειοδοτημένοι 
οργανισμοί αφαίρεσης και μονάδες μεταμόσχευσης αν-
θρωπίνων οργάνων, β) αδειοδοτημένες μονάδες εφαρ-
μογής ιστών και κυττάρων, γ) οι αδειοδοτημένοι οργα-
νισμοί προμήθειας ιστών και κυττάρων του άρθρου 51, 
εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών, δ) τα αδειοδοτη-
μένα κέντρα δοτών του άρθρου 58, ε) οι τράπεζες ιστών 
και κυττάρων της παρ. 1 του άρθρου 53 εξαιρουμένων 
των Ν.Π.Ι.Δ. της περ. ε΄, στ) οι τράπεζες ομφαλοπλακου-
ντιακού αίματος του άρθρου 55, καθώς και τα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα στρατιωτικά νοσο-
κομεία σε μονάδες των οποίων λαμβάνει χώρα κάποιο 
από τα στάδια της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών ή 
κυττάρων.».

Άρθρο τρίτο

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της 

υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» 

της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας 

(ΑΕΜΥ ΑΕ)

Το προσωπικό, που απασχολείται με σύμβαση εργα-
σίας Aορίστου Xρόνου, στην υπό εκκαθάριση αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» 
της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), 
μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε νοσοκο-
μεία εποπτείας του Υπουργείου Υγείας. Προς τον σκοπό 
αυτόν, το προσωπικό δηλώνει εντός τριάντα (30) ημερών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον εκκαθα-
ριστή της «ΚΕΚ-AEMY» τρεις (3) νοσοκομειακές μονάδες, 
στις οποίες επιθυμεί να μεταφερθεί. Η μεταφορά του 
προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Εσω-
τερικών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα 
που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, 
σε συνιστώμενη με την κοινή απόφαση προσωποπαγή 
θέση. Η μεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου 
ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη 
μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή 
της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Οι δαπάνες 
μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει 
των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι συνιστώ-
μενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά από 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων 
αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Υγείας και Εσωτερικών ρυθμίζονται θέματα οργά-
νωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαίο ειδικότερο 
ζήτημα.

Άρθρο τέταρτο

Παράταση συμβάσεων 

προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων

Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του 
άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχoμένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (A΄ 76), με τις οποίες έχει προσληφθεί 
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπη-
ρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύνανται να παραταθούν, 
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Υγείας, έως τις 30.6.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης 
προσωπικού των αντίστοιχων ειδικοτήτων που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη. Η παράταση των συμβάσεων δεν μετα-
βάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της 
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις 
αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διά-
στημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια 
των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η ισχύς 
του παρόντος άρθρου άρχεται από την 1η.9.2020.

Άρθρο πέμπτο

Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών

Στο άρθρο δέκατο πέμπτο της από 10.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 157), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (A΄ 177), προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Οι ιατροί, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν 
κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβά-
νουν ως μηνιαία αποζημίωση την προβλεπόμενη στην 
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), ανερ-
χόμενη στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ μηνι-
αίως, έως και τη λήξη της αυτοδίκαιης παράτασης της 
σύμβασής τους.».
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Άρθρο έκτο

Οργανωτικές διατάξεις για 

την αντιμετώπιση των ναρκωτικών

1. Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 50 του ν. 4139/2013 
(Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται Εθνική Επιτρο-
πή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση 
των Ναρκωτικών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφα-
ση του Υπουργού και αποτελείται από τον Πρόεδρο 
και είκοσι (20) μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται 
ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρ-
κωτικών και μέλη της ένας (1) προϊστάμενος ή οριζό-
μενος από αυτούς ειδικός επιστήμονας της αρμόδιας 
Διεύθυνσης από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερι-
κών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, καθώς και ο Πρόεδρος ή οι εκπρόσωποι 
των εγκεκριμένων οργανισμών ή φορέων θεραπείας 
του άρθρου 51, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), του Ερευ-
νητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής 
(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
της παρ. 4. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά 
τον μήνα.».

«4. Συστήνεται Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης των Εξαρ-
τήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
αποτελούμενο από τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτή-
σεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
άρθρου 61 του ν. 3459/2006. Το Δίκτυο εκπροσωπείται 
στην Επιτροπή του παρόντος άρθρου, από ένα (1) μέλος, 
το οποίο προτείνεται από το Σωματείο των Εργαζομένων 
στα Κέντρα Πρόληψης.».

2. Η περ. α΄ του άρθρου 53 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) 
τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53
Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Σκοπός του Οργανισμού είναι: α) η συμβολή στον σχε-
διασμό, την προώθηση, την εφαρμογή εθνικής πολιτικής 
και προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη της χρήσης 
και διάδοσης των ναρκωτικών, τη μείωση της βλάβης, τη 
θεραπεία, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνι-
κή επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, β) η συμβολή 
στη μελέτη σε εθνικό επίπεδο του όλου προβλήματος 
των ναρκωτικών, του εθισμού και των εν γένει εξαρτή-
σεων για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αιτιών που 
οδηγούν τα άτομα και ιδίως τους νέους, στη λήψη ναρ-
κωτικών, καθώς επίσης και η συνεργασία με το Εθνικό Κέ-
ντρο Πληροφόρησης - Τράπεζα Πληροφοριών ως προς 
την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλήματος 
των ναρκωτικών στη Χώρα, γ) η ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώμης, κατά τρόπο ενιαίο και 
επιστημονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η ενθάρρυνση, ο συ-
ντονισμός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
που έχει σκοπό τη συμμετοχή στην προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, καθώς 

και της αντιμετώπισης των φαινομένων του εθισμού και 
των εν γένει εξαρτήσεων, δ) η πρόταση και προώθηση 
αναγκαίων νομοθετικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων 
για την πρόληψη και καταστολή του προβλήματος των 
ναρκωτικών, ε) η συνεργασία με αντίστοιχους συντο-
νιστικούς ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισμούς και 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, σχετικούς με την αντιμετώπιση του όλου 
θέματος, η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και 
η ενεργός συμμετοχή στις συναντήσεις που αυτοί ορ-
γανώνουν, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής πολιτι-
κής προς εκείνη των ενωσιακών και διεθνών φορέων και 
στ) η σύνταξη εκθέσεων για την κατάσταση του προβλή-
ματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την πορεία 
των σχετικών εθνικών ερευνών, η κατάρτιση στατιστικών 
πινάκων με ανάλυση και αξιολόγηση αυτών και η υπο-
βολή τους στο Υπουργείο Υγείας μαζί με προτάσεις για 
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.».

Άρθρο έβδομο

Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς 

Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας - 

Τροποποίηση του άρθρου 33 

του ν. 4025/2011

1. Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από 
γνώμη του ΚΕΣΥ δύνανται να καθορίζονται ιατρικές 
πράξεις με τοπική αναισθησία που εκτελούνται στις 
αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και 
απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλει-
στικά νοσοκομειακής χρήσης της παρ. 2 του άρθρου 12 
του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζο-
νται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και ο αναγκαίος 
εξοπλισμός πάσης φύσεως για τη διενέργειά τους κατά 
τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

β. Οι  ιατρικές πράξεις οφθαλμολογικής ειδικότη-
τας, που εκτελούνται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. με το-
πική αναισθησία και απαιτούν θεραπεία με φάρμακα 
κατηγορίας 1Α, αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης 
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), είναι 
οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Οργα-
νισμού Φαρμάκων, καθορίζεται ο τρόπος διακίνησης 
και διάθεσης των φαρμάκων που είναι αναγκαία για 
τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων ενδοϋαλοειδικής 
έγχυσης.».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται 
θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών 
πράξεων βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι αυτο-
τελείς Μ.Η.Ν. και οι Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και 
στη λειτουργία και κοστολόγηση πράξεων των μεικτών 
Μ.Η.Ν..».

3. Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 αντικα-
θίσταται ως εξής:
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«9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να 
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβά-
σεων μεταξύ των αυτοτελών Μ.Η.Ν. ή των Μ.Η.Ν. νοσο-
κομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες 
αποζημιώνονται βάσει της ως άνω κοστολόγησης.».

Άρθρο όγδοο

Στελέχωση - Σύνθεση προσωπικού 

Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Το προσωπικό των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας 
(Μ.Η.Ν.) της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 
(A΄ 228) διακρίνεται σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό 
και βοηθητικό. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
των Μ.Η.Ν. είναι κατ’ ελάχιστο το κάτωθι:

α. Ιατρικό προσωπικό: Κάθε Μ.Η.Ν. ορίζει ως επιστη-
μονικούς υπευθύνους, ειδικευμένους ιατρούς αντίστοι-
χης ειδικότητας με αυτές που αναπτύσσει. Κάθε Μ.Η.Ν. 
δύναται να συνεργάζεται με άλλους ιατρούς της ίδιας 
ειδικότητας, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες 
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας απαιτείται για την 
διενέργεια των ιατρικών πράξεων που έχουν προβλε-
φθεί στις υπουργικές αποφάσεις των παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 33 του ν. 4025/2011. Οι εργασιακές σχέσεις και 
το πλαίσιο συνεργασίας των επιστημονικά υπευθύνων με 
τους εξωτερικούς ιατρούς και συνεργάτες καθορίζονται 
με συμφωνία των μερών.

β. Νοσηλευτικό προσωπικό: Σε κάθε Μ.Η.Ν. απασχο-
λείται νοσηλευτικό προσωπικό με άδεια ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ 
ή και βοηθοί νοσηλευτών/τριών με άδεια ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος κατηγορίας ΔΕ. Για την εύρυθμη 
λειτουργία της Μονάδας και την ασφαλή παροχή υπη-
ρεσιών απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) νοσηλευτής 
εργαλειοδότης/ανά χειρουργική αίθουσα και ένας (1) 
νοσηλευτής κίνησης/ανά δύο χειρουργικές αίθουσες, 
οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο του ιατρού.

Άρθρο ένατο

Αριθμός χειρουργικών αιθουσών 

Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

1. Ο ελάχιστος αριθμός χειρουργικών αιθουσών είναι 
μία (1) χειρουργική αίθουσα στις αυτοτελείς Μονάδες 
Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και δύο (2) χειρουργικές 
αίθουσες στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν., όπου αναπτύσσονται 
δύο ή περισσότερες ειδικότητες, μη υφισταμένου μέγι-
στου επιτρεπόμενου αριθμού χειρουργικών αιθουσών.

2. Πολεοδομικά θέματα που αφορούν στην εγκατάστα-
ση και λειτουργία των αυτοτελών Ιδιωτικών Μ.Η.Ν. και 
εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης εξε-
τάζονται κατά το τρίτο άρθρο του ν. 4702/2020 (Α΄ 130), 
ανεξαρτήτως του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου κατά 
το χρονικό σημείο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Άρθρο δέκατο

Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας

Δαπάνες των Κέντρων Υγείας από την εξέταση δειγ-
μάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους 
φορείς διενέργειας εξετάσεων, δημοσίου ή και ιδιωτικού 
δικαίου, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 

από την 1η.3.2020 έως και τη δημοσίευση του παρό-
ντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθει-
ών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και 
πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του 
προϋπολογισμού των Δ.Υ.Πε., στις οποίες υπάγονται, 
με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από 
προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της οικείας Δ.Υ.Πε., με την οποία εγκρίνονται ο αριθμός 
των αποζημιούμενων εξετάσεων που διενεργήθηκαν και 
το ύψος της σχετικής δαπάνης.

Άρθρο ενδέκατο

Στελέχωση Μ.Ε.Θ. - Τροποποίηση 

του άρθρου 54 του ν. 4690/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συστήνονται στα Νοσοκομεία της χώρας: α) πεντα-
κόσιες (500) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., 
β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο 
γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική 
νοσηλεία και γ) χίλιες (1000) οργανικές θέσεις νοσηλευ-
τικού προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και 
εκατό (100) οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Φυσικοθε-
ραπείας. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχω-
ση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των 
πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, πέραν 
των υφισταμένων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται 
στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32). 
Η κατανομή των θέσεων αυτών ανά νοσοκομείο, κατηγο-
ρία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά 
από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών 
Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.).».

Άρθρο δωδέκατο

Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων 

Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων 

προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019

Στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμα-
κευτικών προϊόντων ή στις φαρμακευτικές εταιρείες, 
που οφείλουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ποσά αυτόματης επιστροφής 
(clawback) του άρθρου  11 του ν.  4052/2012 (Α΄  41) 
του έτους 2019, όπως έχουν προκύψει μετά από την 
ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από την ως άνω δι-
άταξη συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με 
την προϋπόθεση εξόφλησης των ποσών επιστροφής 
(rebate) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 
(Α΄ 31) για το έτος 2019 και της καταβολής των δόσε-
ων της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για 
τα έτη 2012-2018. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, ο αριθμός 
των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς 
και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή 
του παρόντος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής 
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έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της 
οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υπο-
χρέωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφο-
ρίας φαρμακευτικών προϊόντων εκπίπτει της ρύθμισης.

Άρθρο δέκατο τρίτο

Ποινές ιατρών - Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008

Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 
(Α΄  183) τροποποιείται και η  παρ.  4 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«4. Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλεπόμενων 
από το παρόν άρθρο υποχρεώσεων των ιατρών, πλην 
των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο πειθαρ-
χικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται 
επιπλέον στους ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε 
σχέση με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και τον Ο.Π.Α.Δ., με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων 
που διενήργησαν τον έλεγχο, οι κάτωθι κυρώσεις:

α. Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη 
συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%).

β. Πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000) ευρώ αναλόγως με τη συχνότητα και βαρύτητα 
της παράβασης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των προστίμων, 
τα ποσά αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμό-
ζονται ανάλογα τα  αναφερόμενα στην παρ.  18 του 
άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.

Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμόζεται και για 
τους λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και 
υπηρεσιών υγείας, που είναι συμβεβλημένοι με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Άυλα παραπεμπτικά

Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέρο-
ντος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποι-
ήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από συμβεβλημένους 
παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από την εκτέλεση στο Πληροφορι-
ακό Σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των άυλων παραπε-
μπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, δυνάμει της υπ’ αρ. 
3578/4.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας 
και Επικρατείας (Β΄  3234), θεωρούνται νόμιμες από 
την 4η.8.2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίη-
σης της διαδικασίας για την επιβεβαίωση της φυσικής 
παρουσίας του ασθενή στο διαγνωστικό κέντρο ή ια-
τρείο και την ενημέρωσή του για τα στοιχεία εκτέλεσης 
του παραπεμπτικού του, όπως καθορίζεται στην ως άνω 
κοινή υπουργική απόφαση. Οι δαπάνες από την εκτέλε-
ση των άυλων παραπεμπτικών εκκαθαρίζονται σύμφωνα 
με τις παρ. 6 και 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 
(A΄ 21), χωρίς άλλο δικαιολογητικό σε έντυπη μορφή, 
βάσει των ηλεκτρονικών στοιχείων εκτέλεσής τους στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Όριο φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρμακευτι-
κής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται 
ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του 
άρθρου 11 του ν. 4052/2012, ορίζεται σε δυο δισεκατομ-
μύρια ογδόντα οχτώ εκατομμύρια (2.088.000.000) ευρώ. 
Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε ογδόντα επτά εκατομμύ-
ρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευ-
τική δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα 
της λίστας 1Α του ν. 3816/2010) και δυο δισεκατομμύρια 
ένα εκατομμύριο (2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή φαρ-
μακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο δέκατο έκτο

Δαπάνες συμβεβλημένων και 

μη συμβεβλημένων παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Οι δαπάνες που αφορούν σε λογοθεραπείες, εργοθε-
ραπείες, ψυχοθεραπείες, καθώς και δαπάνες αγοράς των 
οπτικών ειδών δύνανται να αποζημιώνονται και απευθεί-
ας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, εφόσον εκτελού-
νται από μη συμβεβλημένους παρόχους με τον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και 
μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

2. Οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις παιδιών ή εφήβων 
του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που διενεργούνται για πρώτη φορά μετά 
από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται και απο-
ζημιώνονται μόνο σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
πάροχο της υπηρεσίας. Τα παιδιά ή οι έφηβοι που είχαν 
ξεκινήσει φυσικοθεραπεία σε μη συμβεβλημένο με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο, πριν από τη δημοσίευση του παρό-
ντος, μπορούν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους σε 
αυτόν. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου 
η προκαλούμενη δαπάνη αποζημιώνεται απ΄ ευθείας 
στους δικαιούχους.

3. Όσοι θεραπευτές ή θεραπευτήρια ειδικής αγωγής 
υπέβαλαν ή επιθυμούν να υποβάλουν δαπάνες στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4549/2018 
(Α΄ 105), δύνανται να συνεχίζουν να τις υποβάλουν με 
αυτήν τη διαδικασία και μέχρι τη σύναψη σύμβασης με 
τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση να είναι πιστοποι-
ημένοι σε αυτόν.

Άρθρο δέκατο έβδομο

Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ

1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του 
κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον εξακολουθεί να υφί-
σταται ο άμεσος κίνδυνος διασποράς του, επιτρέπεται 
η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσι-
ας Υγείας (ΕΟΔΥ) με αποζημίωση. Η υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου του ΕΟΔΥ, στην οποία αναφέρονται 
σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία, που δικαιολογούν την 
ανωτέρω υπερωριακή εργασία, ο αριθμός των υπαλλή-
λων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απα-
σχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ-
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πολογισμού του ΕΟΔΥ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι ώρες της υπερωριακής 
απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού του ΕΟΔΥ, 
ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο 
έτος, ως εξής:

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία. Για απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία για τους υπαλλήλους και 
πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΟΔΥ, οι ως άνω ώρες 
ορίζονται μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ανά υπάλληλο.

β. Βραδινή υπερωριακή εργασία και εργασία σε αργίες. 
Για το προσωπικό του ΕΟΔΥ και εφόσον αυτό απασχο-
λείται βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω 
ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288), 
αντίστοιχα, ανά υπάλληλο.

Η παρούσα ισχύει για το  χρονικό διάστημα από 
10.7.2020 έως 31.3.2021.

2. Θεωρούνται νόμιμες και αποζημιώνονται οι ώρες 
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
καθώς και οι  ώρες εργασίας προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων των Κινητών 
Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, που απασχολούνται επτά (7) 
ημέρες την εβδομάδα σε εικοσιτετράωρη βάση και για 
το διάστημα από 4.5.2020 και έως τη δημοσίευση του 
παρόντος.

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 31.12.2020, ο ΕΟΔΥ δύνα-
ται να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως τεσσά-
ρων (4) μηνών ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό 
προσωπικό κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων 
επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της 
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα 
για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρό-
σκληση που αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΟΔΥ και 
του Υπουργείου Υγείας και συμπεριλαμβάνουν αποκλει-
στικά το πτυχίο και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
των αιτούντων, όπου αυτά απαιτούνται. Η πρόσληψη 
διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά πε-
ρίπτωση στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική 
πρόσκληση αναγκών, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα 
σειρά της αίτησης. Η παρούσα καταλαμβάνει και προ-
σλήψεις, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθή-
κες και προϋποθέσεις.

Άρθρο δέκατο όγδοο

Αγορά φαρμάκων από το Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΙΦΕΤ ΑΕ) για λογαριασμό των 

δημόσιων νοσοκομείων

Η παρ. 7 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«7. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) αγοράζει για λογαριασμό των δημόσιων 
νοσοκομείων φάρμακα, για τα οποία έχει προηγηθεί δι-
αδικασία διαπραγμάτευσης, έχουν συναφθεί συμφωνίες 
με Κ.Α.Κ. ή έχουν θεσπιστεί κλειστοί προϋπολογισμοί 

νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Για την υλοποί-
ηση της αγοράς των φαρμάκων διατίθενται στην ΙΦΕΤ ΑΕ 
οι ανάλογες πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας και ισχύει το ποσοστό έκπτω-
σης προμήθειας φαρμάκων δημόσιων νοσοκομείων. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αγοράς των 
φαρμάκων και προμήθειας των δημοσίων νοσοκομείων, 
καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.».

Άρθρο δέκατο ένατο

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄  55), η  οποία κυ-
ρώθηκε με το  άρθρο  2 του ν.  4682/2020 (A΄  76) και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού 
τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (A΄ 83), ως προς τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
παρατείνεται έως την 31η.12.2020.

2. Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/
2020 (Α΄ 74), η οποία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 
αντιστοίχως του άρθρου 18 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149), 
ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται 
έως την 31η.12.2020.

3. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (A΄ 83), που 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου 
του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ως προς την ισχύ συμβάσε-
ων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παρόχων του, παρατείνεται έως 
την 28η.2.2021.

4. Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (A΄ 86), ως 
προς τη θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών με-
λών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προ-
μηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, παρατείνε-
ται έως την 28η.2.2021, από την ημερομηνία λήξης της.

5. Η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 
(A΄ 104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη 
λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 
2020-2021, παρατείνεται έως την 31η.12.2020.

Άρθρο εικοστό

Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - 

Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 
χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών την 
30ή.9.2020 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των 
κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσω-
πικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπι-
κού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του 
Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωρ-
γίου”, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτι-
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κού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), 
καθώς και των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων αρμο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
για χρονικό διάστημα έως και την 31η.10.2021 κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την υλοποίη-
ση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους 
φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν 
ισόποσης επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό. Η  παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει 
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 
προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΕΟΦ, διαφόρων ειδικοτήτων, δυ-
νάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρατείνονται έως την 
31η.10.2021 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συ-
νεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Άρθρο εικοστό πρώτο

Ρυθμίσεις συνταγογράφησης 

οπιοειδών και λοιπών ουσιών - 

Τροποποίηση του άρθρου 1 

του π.δ. 148/2007

Οι περ. α), β), δ), ε) και η) της παρ. 5Α του άρθρου 1 
του π.δ. 148/2007 (Α΄ 191) τροποποιούνται και η παρ. 5Α 
διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Α) α) Για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασμα-
τικής αιτιολογίας επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπι-
οειδών, όπως κωδεΐνης, διυδροκωδεΐνης, τραμαδόλης, 
οξυκωδόνης, μορφίνης, φαιντανύλης, ταπενταδόλης, 
βουπρενορφίνης, από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολο-
γίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής σε μέγιστη 
δόση που προσδιορίζεται με βάση την κλινική εικόνα 
του ασθενούς και την εμπειρία του ιατρού. Σε κάθε συ-
νταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των 
μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Αν κριθεί απολύτως 
αναγκαίο από τον ιατρό, μπορεί να εκδοθεί τρίμηνη 
συνταγή με μηνιαία εκτέλεση. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία με-
ταβάλλονται μέσα στον μήνα και δεν καλύπτονται από 
την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συντα-
γογραφείται ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον 
ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που 
συμπληρώνεται στο πεδίο “σχόλια” της συνταγής.

β) Μέγιστες ημερήσιες δόσεις για πόνο νεοπλασματι-
κής αιτιολογίας που συνταγογραφούνται από ιατρούς 
ανεξαρτήτως ειδικότητας:

Κωδεΐνη 240 mg
Διυδροκωδεΐνη 240 mg
Τραμαδόλη 400 mg
Οξυκωδόνη 40 mg
Ταπενταδόλη 400mg
Βουπρενορφίνη διαδερμική 52,5μg/h/72 ή 96 ώρες
Φαιντανύλη διαδερμική 37μg/h/72 ώρες
Μορφίνη 90 mg από του στόματος.

γ) Η συνταγογράφηση οπιοειδών της περ. β΄ σε με-
γαλύτερες δόσεις γίνεται με επανάληψη συνταγής που 
έχει εκδοθεί από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή 
παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής. Σε κάθε συνταγή 
αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαί-
ων αναγκών του ασθενών. Η επανάληψη της συνταγής με 
έκδοση μηνιαίων συνταγών γίνεται για μέγιστο χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλο-
νται μέσα στον μήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή 
που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται 
ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιο-
ειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που συμπληρώνεται 
στο πεδίο “σχόλια” της συνταγής. Η μέγιστη ποσότητα 
που μπορεί να χορηγηθεί ως συμπληρωματική θερα-
πεία δεν μπορεί να ξεπερνά σε ημερήσια δόση το 25% 
της ημερήσιας δόσης που έχει συνταγογραφηθεί από 
τον ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-
ογκολογίας ή παιδιατρικής και σε συνολική ποσότητα 
την αναγκαία για την κάλυψη επτά (7) ημερών.

δ) Για την αντιμετώπιση του σωματικού πόνου μη νε-
οπλασματικής αιτιολογίας από ιατρούς ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, ισχύουν τα εξής:

Κωδεΐνη 240 mg
Διυδροκωδεΐνη 240 mg
Τραμαδόλη 400 mg
Οξυκωδόνη 40 mg
Ταπενταδόλη 400mg
Βουπρενορφίνη διαδερμική 52,5μg/h/72 ή 96 ώρες
Διαδερμική φαιντανύλη 37μg/h/72 ώρες
Μορφίνη 90 mg από του στόματος.
ε) Για την αντιμετώπιση του πόνου μη νεοπλασματικής 

αιτιολογίας από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας, 
η μέγιστη δόση προσδιορίζεται με βάση την κλινική ει-
κόνα του ασθενούς.

στ) Σε κάθε συνταγή των περ. δ΄ και ε΄ αναγράφεται 
ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών 
του ασθενούς.

ζ) Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών με ενδοφλέβια, υπα-
ραχνοειδή ή επισκληρίδια οδό χορήγησης επιτρέπεται 
μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας. Ειδικά 
για την καταστολή και αναλγησία κατά την ενδοσκόπηση 
επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών αναλγητι-
κών, καθώς και κατασταλτικών φαρμάκων, με τήρηση 
της νόμιμης διαδικασίας (χρήση ηλεκτρονικής συντα-
γής και τήρηση επί τριετία αντιγράφου) από ιατρό ειδι-
κότητος γαστρεντερολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση 
τα επιτρεπόμενα σκευάσματα περιέχουν ουσίες που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες Α-Δ του άρθρου 1 του 
ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του 
παρόντος. Τα  ανωτέρω φαρμακευτικά σκευάσματα, 
οπιοειδή, όπως η φαιντανύλη και κατασταλτικά, όπως 
η μιδαζολάμη, καθώς και τα αντίδοτά τους, ναλοξόνη 
και φλουμαζενίλη, αναγράφονται σε ξεχωριστή ηλεκτρο-
νική συνταγή και χορηγούνται παρεντερικά στις απλές 
ενδοσκοπικές πράξεις, μόνα τους ή σε συνδυασμό και 
σε δόση κατάλληλη, με σκοπό την καταστολή, ηπίου ως 
μετρίου βαθμού, επιπέδου Ι-ΙΙ, σύμφωνα με τη διεθνή τα-
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ξινόμηση του βαθμού καταστολής. Η χορήγηση γίνεται 
από έμπειρο και εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό του ενδοσκοπικού εργαστηρίου σε τιτλο-
ποιημένες δόσεις με βάση την ανταπόκριση, τις ανάγκες 
και την ασφάλεια του ασθενούς. Περιορισμοί που έχουν 
τεθεί στη συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών 
και περιέχονται σε παλαιότερα προεδρικά διατάγματα 
ή υπουργικές αποφάσεις για τα συγκεκριμένα φάρμα-
κα, αίρονται για τους ιατρούς ειδικότητας γαστρεντε-
ρολογίας και για τη συγκεκριμένη ένδειξη, ήτοι για την 
καταστολή επιπέδου Ι-ΙΙ κατά τις ενδοσκοπικές πράξεις. 
Οι σύνθετες ενδοσκοπικές πράξεις σε όλους τους ασθε-
νείς και όλες οι ενδοσκοπήσεις σε ασθενείς με σοβαρά 
προβλήματα υγείας (ASA IV και V) πρέπει να γίνονται με 
μέτρια ή και βαθιά καταστολή, επιπέδου ΙΙΙ-IV, από αναι-
σθησιολογική ομάδα σε οργανωμένες μονάδες παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο είναι αναγκαίο και σε ασθενείς 
που υποβάλλονται σε επείγουσες ενδοσκοπήσεις, καθώς 
και σε ασθενείς με ιστορικό παρενεργειών ή συμβαμά-
των κατά τη διάρκεια καταστολής και αναισθησίας.

η) Η συνταγογράφηση φαιντανύλης άμεσης απελευθέ-
ρωσης για υπογλώσσια, διαπαρειακή ή διαρρινική χορή-
γηση επιτρέπεται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθη-
σιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας ή παιδιατρικής για 
την αντιμετώπιση του παροξυσμικού καρκινικού πόνου.

Υπογλώσσια βουπρενορφίνη και μεθαδόνη μπορούν 
να συνταγογραφούνται μόνο από ιατρούς δημόσιας 
δομής στο πλαίσιο προγραμμάτων απεξάρτησης.

θ) Ισχυρά οπιοειδή αναλγητικά εκτός αυτών που ανα-
φέρονται στις περ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ και η΄ χορηγούνται μόνο 
από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο 
μη νεοπλασματικής αιτιολογίας και από ιατρό ειδικότη-
τας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας για τον 
πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας, σε δόσεις ισοαναλγη-
τικές με την από του στόματος μορφίνη.

ι) Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός που συνταγογραφεί 
οπιοειδή είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ασθε-
νούς για τη δοσολογία, τη σωστή χρήση, τις ανεπιθύ-
μητες ενέργειες και τους κινδύνους από τη χορήγηση 
οπιοειδών.

ια) Κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οπι-
οειδών αναλγητικών, αναγράφεται στη συνταγή η συ-
γκεκριμένη νόσος (βάσει κωδικοποίησης ICD-10), για 
την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της αγωγής 
με οπιοειδή.».

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - 

Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 

του ν. 3305/2005 (A΄ 17)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν. 3305/2005 (A΄ 17) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης καθορίζεται ως 
εξής:

α. Σπέρμα και ορχικός ιστός: αν το σπέρμα έχει κα-
τατεθεί από τρίτο δότη, μέχρι δέκα (10) έτη, ενώ αν 

το σπέρμα ή ο ορχικός ιστός έχει κατατεθεί μόνο για 
μελλοντική προσωπική χρήση στο πλαίσιο εφαρμογής 
μεθόδων Ι.Υ.Α., μέχρι πέντε (5) έτη.

β. Ωάρια και ωοθηκικός ιστός: πέντε (5) έτη.
γ. Ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια: πέντε (5) έτη.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διάρκεια της κρυοσυ-

ντήρησης μπορεί να παρατείνεται για πέντε  (5)  έτη 
κάθε φορά με έγγραφη αίτηση των δικαιούμενων, 
σύμφωνα με την παρ. 6, και ανώτατο όριο παράτασης 
τα είκοσι (20) έτη.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, 
που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, με δικό 
της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται 
στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και 
αποτελείται από Εποπτικό Συμβούλιο και Εκτελεστική 
Επιτροπή. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι το κύριο επι-
στημονικό και διοικητικό όργανο της Αρχής, που ασκεί 
τις αρμοδιότητες του επιστημονικού σχεδιασμού, των 
γνωμοδοτήσεων σε θέματα επιστημονικού αντικειμέ-
νου της Αρχής και της διαμόρφωσης των βασικών κα-
τευθυντήριων αρχών της δράσης της. Η Εκτελεστική 
Επιτροπή αναλαμβάνει την άσκηση των διοικητικών 
και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Αρχής σε θέματα 
εποπτείας των φορέων που υπάγονται σε αυτήν και 
των αδειοδοτήσεών τους. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από γνώμη του Επο-
πτικού Συμβουλίου της Αρχής που συνέρχεται για τον 
σκοπό αυτό αμέσως μετά τον ορισμό του, εξειδικεύονται 
και κατανέμονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής 
Αναπαραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20, 
μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας 
τους, η γραμματειακή τους υποστήριξη και κάθε άλλο 
αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.».

3. Το άρθρο 21 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 21
Συγκρότηση της Αρχής

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρι-
κώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αποτελείται από 
εννέα (9) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά.

2. Ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται 
Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία 
ή μη, είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου 
είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολο-
γίας, με πείρα σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας.

3. Η θητεία του Προέδρου, των μελών του Εποπτικού 
Συμβουλίου της Αρχής και των αναπληρωτών τους είναι 
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς 
δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερα από έξι (6) συ-
νεχόμενα έτη στην ίδια θέση.

4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης 
μέλους της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο 
της θητείας. Η θητεία των μελών της Αρχής παρατείνεται 
αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.
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5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου 
της Αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να δια-
θέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα. Ως προς την 
επιλογή του Προέδρου και του αναπληρωτή του προη-
γείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της 
Βουλής. Εφόσον Πρόεδρος της Αρχής οριστεί Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, σε 
γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, ο αναπληρωτής του 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά Καθηγητής ή Αναπληρωτής 
Καθηγητής Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτι-
κής γυναικολογίας και αντίστροφα.

6. Ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής ορί-
ζονται:

α. Τρεις (3) νομικοί με εμπειρία ή γνώση στο αντικεί-
μενο του ιατρικού δικαίου.

β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική 
Επιτροπή Βιοηθικής.

γ. Δύο (2) ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή 
μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ει-
δικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ι.Υ.Α.

δ. Ένας (1) ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή 
μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της 
ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική 
Υπογονιμότητα.

ε. Ένας (1) επιστήμονας του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με 
γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο 
γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμ-
βρυολογίας ή γενετικής.

7. Στον Πρόεδρο, στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου 
της Αρχής και στους αναπληρωτές τους που ανήκουν 
στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Α.Ε.Ι. επιτρέπεται 
η άσκηση των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., με κα-
θεστώς πλήρους απασχόλησης.

8. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αρχής, είναι πενταμε-
λής και απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο της Αρχής, ως 
Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο αυτής ως Αντιπρόεδρο, 
γ) και τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται με μυστική 
ψηφοφορία από το  Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής. 
Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνε-
ται κάθε δύο (2) χρόνια και η θητεία τους ως μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει με την εγκατάσταση των 
νέων μελών της.

9. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, 
ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα μέλη του Εποπτικού Συμ-
βουλίου της Αρχής για πλήρη θητεία, τα οποία υποχρε-
ούνται κατά την πρώτη συγκρότησή τους σε σώμα να 
ορίσουν ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της 
Αρχής περιέρχονται το αρχείο, καθώς και το σύνολο των 
αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο 
άρθρο 20 του ν. 3305/2005 (A΄ 17), με την επιφύλαξη της 
περαιτέρω κατανομής τους με την υπουργική απόφαση 
της παρ. 2 του άρθρου 19 στην Εκτελεστική Επιτροπή.».

Άρθρο εικοστό τρίτο

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών 

στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

και έγκρισης φαρμάκων μέσω του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως το αργότερο έως τις 31.12.2020, μηνιαίες ή 
επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν σταθερή 
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πά-
σχοντες και έχει παρέλθει η ισχύς τους κατά τον χρόνο 
έναρξης ισχύος του παρόντος, ανανεώνονται για χρονι-
κό διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως 
την 31η.12.2020, ως εξής:

Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συ-
νταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένου 
μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για 
τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου 
της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συ-
νοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγής από 
τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά 
στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του 
συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε πε-
ριπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατο-
μικής παραγγελίας, μετά την επανέκδοση της οικείας 
συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από 
τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι 
πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, 
έως την 31η.12.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου 
από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου 
οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθ-
μού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρ-
χονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, 
ήτοι ταυτότητα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, 
στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) 
της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων από τρίτα 
πρόσωπα προϋποθέτει την προσκόμιση των ανωτέρω 
δικαιολογητικών ταυτοποίησης και τη συμπλήρωση 
απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και πα-
ραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποί-
ησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής. 
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνα-
τή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας τριών (3) συνε-
χόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών 
που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως το αργότερο έως την 31η.12.2020, δύναται 
να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή επαναλαμβανόμε-
νων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική 
αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες 
είτε έχουν εκδοθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγο-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10900 Τεύχος A’ 204/22.10.2020

γράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, 
είτε πρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του δι-
οικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως το αργότερο έως την 31η.12.2020, για φάρ-
μακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρο-
νικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) είναι εφικτή η  συνέχιση 
της αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία 
μέχρι την 31η.12.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού 
ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σ.Η.Π..

Άρθρο εικοστό τέταρτο

Διαδικασία επιλογής Διοικητή και 

Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου - 

Τροποποίηση του άρθρου 7 

του ν. 3329/2005 (A΄ 17)

Το δέκατο πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 
του ν. 3329/2005 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Δεν δύναται να κατέχει θέση Διοικητή ή Αναπληρω-
τή Διοικητή Νοσοκομείου, όποιος εργάζεται ή υπηρετεί 
στο Νοσοκομείο αυτό. Από την ανωτέρω προϋπόθεση 
εξαιρούνται για κάθε διαδικασία επιλογής Διοικητή ή 
Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου όσοι ήδη κατέχουν 
θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείων, 
για τις θέσεις που προκηρύσσονται στα Νοσοκομεία που 
υπηρετούν.».

Άρθρο εικοστό πέμπτο

Προϊόντα δειγματισμού

Το άρθρο δέκατο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο τέταρτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4722/2020 (A΄ 177) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την 31η.12.2020, πάσης φύσεως επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέ-
πεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματι-
σμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) στην 
περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται 
απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση 
των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς 
να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση 
χαρτιών δειγματισμού ή β) με τη χρήση ατομικών σφρα-
γισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά 
ο καταναλωτής, τα οποία δεν επιστρέφονται. Κατ’ εξαίρε-
ση, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, είναι δυνατή η χρήση 
των προϊόντων δειγματισμού με τη διαμεσολάβηση του 
υπαλλήλου και με τη χρήση ειδικών εξαρτημάτων μίας 

χρήσης. Ο ως άνω τρόπος χρήσης των προϊόντων δειγ-
ματισμού, διά των υπαλλήλων, πρέπει να προβάλλεται 
ευκρινώς, με ειδικές σημάνσεις, σε διάφορα σημεία εντός 
των καταστημάτων. Με τον όρο “προϊόντα δειγματισμού” 
νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των 
επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρή-
ση από τον καταναλωτή στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων δειγματισμού που 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, επιβάλλεται 
με απόφαση της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο 
πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση, εφαρμοζο-
μένης αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφασης 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1116)».

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο εικοστό έκτο

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός 

οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός 

Δημοσίων Επενδύσεων

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 
2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον 
ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώ-
σεις κατά ένα δισεκατομμύριο εικοσιένα εκατομμύρια 
(1.021.000.000) ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά πε-
ντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ στο συγχρη-
ματοδοτούμενο σκέλος. Οι προστιθέμενες πιστώσεις 
εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με 
την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο εικοστό έβδομο

Παράταση ρυθμίσεων για 

τον κορωνοϊό COVID-19

1. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τεσσα-
ρακοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ως προς τις συμβάσεις εργα-
σίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των εταιρειών 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟ-
ΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», παρατείνεται από τη λήξη της έως την 
31η.12.2020.

2. Η  ισχύς του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), 
η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του ν.  4722/2020 
(Α΄ 177), ως προς την ισχύ των συμβάσεων των οικογε-
νειακών ιατρών του ΕΟΠΥΥ, παρατείνεται από την ημε-
ρομηνία λήξης της έως την 30ή.11.2020, με τους ίδιους 
όρους.
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3. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
δέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4722/2020 (Α΄ 177) παρατείνεται έως την 30ή.11.2020.

Άρθρο εικοστό όγδοο

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού 

των Τοπικών Μονάδων Υγείας

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύ-
ναται να να προσλαμβάνεται έως την 31η. 12.2020, για 
ένα (1) έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Υγείας, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό 
βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκ-
κλιση των κείμενων διατάξεων, στα στρατιωτικά νοσο-
κομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία 
της Χώρας, στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, 
στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), 
στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις 
για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λει-
τουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτούνται η έκδοση σχε-
τικής έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280) και η εκ των προτέρων 
ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Η ισχύς της 
διάταξης αυτής άρχεται από 1.10.2020.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με από-
φαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό δι-
άστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, 
ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να με-
τακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατό-
τητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, 
νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπι-
κές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλ-
λους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19. Ο ως ανωτέρω προγραμματισμός απασχό-
λησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει 
τη λειτουργία μιας πλήρους βάρδιας συγκροτημένης 
ΤΟ.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηματοδοτείται από επιχει-
ρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Άρθρο εικοστό ένατο

Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού 

στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 

αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση 

του άρθρου 28 του ν. 4708/2020

Το άρθρο 28 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 28
Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 
αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19

1. Για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 
31ης.12.2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπη-
ρεσιών Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής 
Περιφέρειας, δύναται να μετακινείται για χρονικό διά-
στημα ενός (1) μηνός με δυνατότητα παράτασης έως 
και τρεις (3) μήνες, υγειονομικό προσωπικό των νοσοκο-
μείων και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό 
την κάλυψη επιτακτικών αναγκών προστασίας δημόσιας 
υγείας που σχετίζονται με τη διαχείριση και ιχνηλάτη-
ση θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την 
επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης και διασφάλισης του 
περιορισμού της διασποράς της νόσου και διαφύλαξης 
της δημόσιας υγείας.

2. Το ως άνω προσωπικό αμείβεται από τον φορέα 
προέλευσής του. Σε αυτό εφαρμόζεται αναλόγως η περ. 3 
της παρ. Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

Άρθρο τριακοστό

Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας 

Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής 

φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού 

υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών 

ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

για τον εντοπισμό κρουσμάτων 

κορωνοϊού COVID -19

Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020 (Α΄  83) 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του 
ν. 4715/2020 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας 
Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής 
φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού 
υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών 
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 
για τον εντοπισμό κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19

1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 συστήνονται Κινητές 
Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα 
δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμε-
νο: α) την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής 
φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώ-
πων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ 
Ειδικού Σκοπού Νοσηλευτικής Φροντίδας και λήψης 
δειγμάτων βιολογικού υλικού) και β) την άμεση εκτέλε-
ση δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 
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για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 
(ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων). Η λειτουρ-
γία των ομάδων του προηγούμενου εδαφίου συνιστά 
δράση, η οποία εντάσσεται στην Πράξη “Δημιουργία 
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευ-
τικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού 
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, 
η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020”.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών, δύναται να τρο-
ποποιούνται υφιστάμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις 
σε σχέση με την λειτουργία των ΚΟΜΥ της περ. α΄ της 
παρ. 1. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι επιμέρους 
λεπτομέρειες σύστασης των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού, της 
περ. α΄ της παρ. 1, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
τους, οι  επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επι-
κράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική 
τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και 
οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα 
του στελεχιακού δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου, οι ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών 
προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δρά-
σεων, καθώς και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης. 
Οι ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέα υλοποίησης της 
πράξης του δευτέρου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός 
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται 
οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης των ΚΟΜΥ Ειδικού 
Σκοπού της περ. β΄ της παρ. 1, η ημερομηνία έναρξης λει-
τουργίας τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην 
Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η λειτουργική 
τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και 
ειδικά με τις ομάδες της περ. α΄ της παρ. 1 και οργανικές 
δομές αναφοράς, η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
οι ειδικότητες απασχόλησης, τo χρονικό διάστημα της 
σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, 
το κόστος συγκρότησής τους, καθώς και οι λεπτομέρειες 
υλοποίησης της πράξης. Οι ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού συ-
γκροτούνται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως 
φορέα υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου.

2. Για χρονικό διάστημα έως και την 31η.12.2020 και 
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο Εθνι-
κός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως φορέας 
υλοποίησης της Πράξης “Δημιουργία δικτύου νοσηλευ-
τών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας 
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα 
πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, δύναται, κατά 
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί 
προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει 

συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη στελέ-
χωση των κινητών μονάδων της παρ. 1, β) προμήθειας 
και μίσθωσης ενδεδειγμένων φορτηγών οχημάτων και 
οχημάτων για τις ανάγκες μετακινήσεων των κινητών συ-
νεργείων και του εξοπλισμού τους για τις ανάγκες των με-
τακινήσεων του προσωπικού της παρ. 1, γ) προμήθειας 
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων και 
ελέγχων, δ)  προμήθειας αντιδραστηρίων μοριακού 
ελέγχου μετά συνοδού εξοπλισμού τους και γρήγορων 
ελέγχων αντιγόνων, ε) ενίσχυσης του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη δια-
χείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού 
υλικού και δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid 
test), στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) παρο-
χής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση 
και αξιολόγηση και η) συμβάσεων προμηθειών ή και 
υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων 
δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
εκάστοτε τεχνικό δελτίο. Η πρόσκληση για τη σύναψη 
των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται 
μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτη-
τες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με 
σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο 
της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων 
υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την 
υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 
(Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμά-
των βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσμα-
τα κορωνοϊού COVID-19, η οποία χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα 2014-2020”)».

Άρθρο τριακοστό πρώτο

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων 

μοριακών ελέγχων (rapid test) και 

υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής 

στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε 
περίπτωση όχι πέραν της 31ης.1.2021, απαγορεύονται 
η ελεύθερη διάθεση, η θέση σε λειτουργία και η χρήση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα 
ως τελικούς χρήστες, που χρησιμοποιούνται για τη δι-
ενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων για τη 
μέτρηση ή την ανίχνευση αντισωμάτων που συνδέονται 
με τον κορωνοϊό COVID-19.

2. Στην έννοια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα-
χέων αυτοελέγχων με τον κορωνοϊό COVID-19, όπως 
τα ΙgG, IgM και IgA. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
εξειδικεύεται κάθε θέμα σχετικό με τις κατηγορίες ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων, που εμπίπτουν στην απα-
γόρευση της παρ. 1.

3. Νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά διαγνωστικά ερ-
γαστήρια και δημόσιες δομές υγείας, όπως νοσοκομεία, 
Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ., 
δύνανται να χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
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ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), για τη διενέργεια 
ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, φυσι-
κών προσώπων, υπό τον όρο της παρουσίας ιατρονοση-
λευτικού προσωπικού υπεύθυνου για την ορθή χρήση 
του προϊόντος και την κατάλληλη ενημέρωση του φυ-
σικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα. 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά 
από εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Συμβάντων 
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, καθο-
ρίζονται τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνω-
στικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα-
χέων μοριακών ελέγχων (ελάχιστο επιθυμητό ποσοστό 
επιτυχίας μέτρησης), οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, 
που δύνανται να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχου τύπου 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επι-
δημιολογικούς σκοπούς, οι κατηγορίες προσώπων που 
υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού 
ελέγχου με αναφορά στα επιδημιολογικά τους χαρα-
κτηριστικά, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω 
λεπτομέρεια.

4. Φυσικά πρόσωπα που διαγιγνώσκονται θετικά σε 
δοκιμασία μοριακού ελέγχου υπό τους όρους της παρ. 3, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε περαιτέρω εργαστηριακό 
έλεγχο τύπου PCR για την επιβεβαίωση του αποτελέ-
σματος.

5. Οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μορια-
κών ελέγχων (rapid test) υποχρεούνται αμελλητί να κα-
ταχωρούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής σε 
διακριτή Βάση Δεδομένων Επιδημιολογικών Ελέγχων, 
που λειτουργεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, 
τα  στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων 
που ελέγχθηκαν, το αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή 
αρνητικό), καθώς και την κατηγοριοποίηση του εκάστοτε 
ελεγχόμενου φυσικού προσώπου σε μία εκ των υπαγόμε-
νων στη συγκεκριμένη μορφή επιδημιολογικών ελέγχων 
ομάδων προσώπων. Η μη καταχώρηση ή η καθυστερη-
μένη καταχώρηση των στοιχείων στην εφαρμογή επισεί-
ει τις ακόλουθες κυρώσεις: α) πρόστιμο τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση 
λειτουργίας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, 
σε περίπτωση ιδιωτικού διαγνωστικού φορέα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, ορίζεται η έναρξη λειτουργίας 
της εφαρμογής της Βάσης Επιδημιολογικών Ελέγχων, 
ο τρόπος ένταξής της και διασύνδεσής της με το Εθνικό 
Μητρώο Ασθενών COVID-19, τα χαρακτηριστικά λει-
τουργίας της, οι φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων 
μοριακών ελέγχων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης ή και 
καταχώρησης, οι φορείς παρακολούθησης δεδομένων 
για επιδημιολογικούς λόγους, καθώς και κάθε σχετική 
προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

Άρθρο τριακοστό δεύτερο

Δωρεά για την ολοκλήρωση 

του έργου κατασκευής ΜΕΘ

Στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 13.4.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) προστίθεται 
παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελ-
λήνων, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, 
διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των οκτακο-
σίων χιλιάδων (800.000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαρια-
σμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών 
Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, στην εταιρεία 
“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη λειτουργική ολοκλή-
ρωση, με την προσθήκη πεζογέφυρας, της κατασκευής 
του έργου της παρ. 1. Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται από 
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, κατά παρέκκλι-
ση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων και δεν 
επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Σχετικά με τον 
Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ΄ 
του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), 
χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονο-
μικών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εγκρίνονται η οικοδομική άδεια και οι περι-
βαλλοντικοί όροι του έργου, μετά από εισήγηση των 
αρμόδιων, κατά περίπτωση, Γενικών Διευθυντών, κατά 
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νο-
μοθεσίας. Για τη δωρεά αυτήν εφαρμόζονται οι παρ. 2 
έως 5. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου του παρόντος 
δύναται να συνάπτεται και κατά τις προβλέψεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

Άρθρο τριακοστό τρίτο

Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών 

για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υπο-
τροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους δι-
δάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού 
έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου 
κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών 
αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την εφαρ-
μογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι ανταποδοτικές 
υποτροφίες του παρόντος δεν υπόκεινται σε οποιονδή-
ποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

2. Η κάλυψη της δαπάνης των υποτροφιών της παρ. 1 
μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων, που διαχειρίζονται οι Ειδικοί 
Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα-
θορίζονται το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και 
τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών 
της παρ. 1, εφόσον η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμ-
μάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

3. Υποτροφίες της παρ. 1 δύνανται να χορηγούνται 
και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό έργων/προγραμ-
μάτων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς 
πόρους, που εξασφαλίζει το κάθε Τμήμα ή Σχολή του 
Α.Ε.Ι. ή το ίδιο το Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζο-
νται το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και τυχόν 
λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της 
παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Άρθρο τριακοστό τέταρτο

Όργανα διοίκησης και ελέγχου ΕΟΠΥΥ - 

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3918/2011

Το άρθρο 20 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 20
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Στον ΕΟΠΥΥ προβλέπονται τα ακόλουθα όργανα 
διοίκησης και ελέγχου: Διοικητής, μη εκτελεστικός Πρό-
εδρος και Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

2. Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία (1) θέση Διοικητή. Ο Δι-
οικητής επιλέγεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών και 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκ-
παιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο 
της αλλοδαπής και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά 
θέματα. Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης.

3. Συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ μία (1) θέση μη εκτελεστι-
κού Προέδρου. Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος επιλέγεται 
για θητεία τεσσάρων (4) ετών, πρέπει να διαθέτει τουλά-
χιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και 
εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ο Διοικη-
τής και ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διορίζο-
νται σύμφωνα με την παρ. 6, μετά από την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας προεπιλογής των άρθρων 20 επ. του 
ν. 4735/2020 (Α΄ 197) και της διαδικασίας ακρόασης, σύμ-
φωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της 
Βουλής επί της πρότασης του Υπουργού Υγείας.

4. Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ είναι το ανώτατο διοικητικό όρ-
γανο του ΕΟΠΥΥ και διαμορφώνει τη στρατηγική και την 
πολιτική δράσης του Οργανισμού, με στόχο την αποτε-
λεσματικότερη επίτευξη του σκοπού του. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στο άρθρο 22.

5. Το Δ.Σ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που δι-
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδι-
κότερα, αποτελείται από:

α. Τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, ως Πρόεδρο του Δ.Σ..
β. Δύο (2) μέλη, ειδικούς Επιστήμονες, με τους ανα-

πληρωτές τους, ιδίων προσόντων με τον Πρόεδρο, εκ 
των οποίων ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο των ασφαλι-
σμένων και των συνταξιούχων, που υποδεικνύεται από 
κοινού από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον 
αναπληρωματικό του και ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο 
των εργοδοτών, που υποδεικνύεται από κοινού από τον 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενι-
κή Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελλη-
νικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τον αναπληρωματικό του. Τα 

μέλη αυτά ορίζονται από τους φορείς εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

γ. Τέσσερα (4) πρόσωπα που έχουν εμπειρία και κα-
τάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Ορ-
γανισμού, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, 
με τους αναπληρωτές τους. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, ορίζεται το μέλος της σύνθεσης του Δ.Σ. 
εκ των μελών του προηγούμενου εδαφίου, το οποίο 
αναπληρώνει τον Διοικητή (προσωρινό ή τακτικό) σε 
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του στο σύνολο των 
καθηκόντων του τόσο ως Προέδρου του Δ.Σ., όσο και ως 
Διοικητή του ΕΟΠΥΥ.

δ. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από κοινού από 
τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), τον Πα-
νελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και την Ελληνική Οδο-
ντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), με τον αναπληρωτή του, 
κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανω-
τέρω φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίησή τους.

ε. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνι-
κή Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 
με τον αναπληρωτή του, κατόπιν πρότασης που υπο-
βάλλεται από τον ανωτέρω φορέα εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του.

στ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας με 
Α΄ βαθμό και θέση Γενικού Διευθυντή ή Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.

ζ. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων 
του ΕΟΠΥΥ, με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με 
ειδική εκλογική διαδικασία. Κατά την πρώτη συμμετο-
χή των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και μέχρι τις 
αμέσως επόμενες εκλογές του Συλλόγου, ο εκπρόσωπος 
με τον αναπληρωματικό του δύνανται να ορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

6. Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρίσταται 
ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρ-
μόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ανάλογα με τη φύση 
του θέματος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του ΕΟΠΥΥ, 
εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους κατά τη διάρκεια συ-
ζήτησης θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

7. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του 
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με 
πράξη του Διοικητή ως Προέδρου του Δ.Σ..

8. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει επί τρεις (3) συνεχείς 
συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του 
Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

9. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής. Η θη-
τεία των μελών του Δ.Σ., των οποίων οι θέσεις δεν καταρ-
γούνται με τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται 
αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό ή την ανάδειξη των νέων 
μελών στη θέση τους. Η ρύθμιση του προηγούμενου 
εδαφίου καταλαμβάνει και όλα τα μέλη του Δ.Σ., που 
τελούν σε θητεία κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
και των οποίων προβλέπεται αντικατάσταση κατά τις 
διατάξεις του παρόντος. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. δύνανται 
να επανεκλέγονται. Σε  κάθε περίπτωση, η  συνολική 
διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα οκτώ (8) έτη. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και 
κατά τον ορισμό του πρώτου Δ.Σ..
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10. Ο Διοικητής και ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος και 
τα μέλη του Δ.Σ. παύονται, υπό τις προϋποθέσεις των 
κείμενων διατάξεων, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο 
και τον ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

11. Ο Διοικητής εξομοιώνεται μισθολογικά, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, αντίστοιχα, με τον Διοικη-
τή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ). Ειδικότερα, ζητήματα για την εφαρμογή 
του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η μηνιαία αποζη-
μίωση των μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, και των εισηγητών 
στο Δ.Σ., καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας. Αν στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ συμμε-
τέχει μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

12. Το  Δ.Σ. μετά τη συγκρότησή του, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, συνεδριάζει το αργότερο μέσα σε ένα (1) 
μήνα, και καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εύρυθμη λειτουργία του. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μη-
νών από τη συγκρότηση, το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει 
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ..

13. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει αρμοδιότητές του, εν 
όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη 
του ή σε στελέχη του Οργανισμού με θέσεις ευθύνης, 
καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους αυτής της 
ανάθεσης.

14. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) 
εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, 
τακτικά και αναπληρωματικά, και για τα μέλη της Επιτρο-
πής Διαπραγμάτευσης, τακτικά και αναπληρωματικά, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252).

15. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, τακτικά και αναπλη-
ρωματικά, και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, 
τακτικά και αναπληρωματικά, δεν ευθύνονται αστικά 
έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του 
ΕΟΠΥΥ, για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 4208/2013, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία 
αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών 
και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το καθή-
κον εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). 
Τα άρθρα 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται 
αναλογικά σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα.

16. Όπου στις διατάξεις περί ΕΟΠΥΥ γίνεται αναφορά 
στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, νοείται εφε-
ξής ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι την επιλογή και τον δι-
ορισμό του Διοικητή, με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
ορίζεται προσωρινός Διοικητής, ο οποίος ασκεί πλήρως 
τα καθήκοντα του Διοικητή. Η πρώτη διαδικασία πλή-
ρωσης θέσης Διοικητή ολοκληρώνεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος και τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται 
στα άρθρα 20 επ. του ν. 4735/2020 και στον Κανονισμό 
της Βουλής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

17. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για 
τον οργανισμό του ΕΟΠΥΥ, όλες οι οργανικές μονάδες 
του ΕΟΠΥΥ υπάγονται στον Διοικητή.».

Άρθρο τριακοστό πέμπτο

Αρμοδιότητες του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ 

και Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή

Το άρθρο 21 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Διοικητή του ΕΟΠΥΥ και 
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή

1. Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Διοικεί τον ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει για τα ζητήματα ορ-

γάνωσης και διαχείρισής του και διασφαλίζει την αποτε-
λεσματική και εύρυθμη λειτουργία του.

β. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν 
νομοθετική ρύθμιση.

γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του ΕΟΠΥΥ και εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη των αναγκαί-
ων μέτρων για την υλοποίησή του.

δ. Αναθέτει και υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότη-
σης του Δ.Σ. πάσης φύσεως συμβάσεις που συνάπτει 
ο ΕΟΠΥΥ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

ε. Παραγγέλλει, εποπτεύει και συντονίζει τις ελεγκτικές 
διαδικασίες των οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ.

στ. Αποφασίζει για θέματα διαχείρισης του ανθρώπι-
νου δυναμικού του οργανισμού, κατόπιν εισήγησης της 
αρμόδιας διεύθυνσης.

ζ. Εγκρίνει τον Οργανισμό του ΕΟΠΥΥ που καταρτίζει 
η αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού, μετά από πρότα-
ση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυν-
σης, και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.. Ο Οργανισμός του 
ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη διάρθρωση των 
υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, τον συνολικό αριθμό 
των οργανικών θέσεων και την κατανομή των θέσεων 
προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις 
οργανικές μονάδες, τον τρόπο επιλογής των διευθυντι-
κών στελεχών και τα περιγράμματα εργασίας τους.

η. Υποβάλλει, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύ-
θυνσης, τα ερωτήματα προς το γραφείο του Νομικού 
Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 
ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους.

θ. Συγκροτεί ομάδες εργασίας που αποτελούνται από 
στελέχη του ΕΟΠΥΥ ή και ιδιώτες για τη διαχείριση ζητη-
μάτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.

ι. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε 
αποστολές εντός και εκτός Ελλάδος, στο πλαίσιο της 
εκπροσώπησης του οργανισμού ή για προγράμματα 
εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.

ια. Αποφασίζει τη διάθεση χρηματικών ποσών από 
τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ για δαπάνες που εξυπηρετούν 
υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εκδηλώσεις, συμμετοχή 
σε διεθνείς οργανισμούς, συνδρομή και συμμετοχή σε 
επιστημονικά δίκτυα και περιοδικά και έξοδα φιλοξενίας 
ξένων αποστολών.

Ο Διοικητής μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει 
σε προϊσταμένους των οργανικών του μονάδων, ειδι-
κά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή 
το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση “με εντολή 
Διοικητή”.
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2. Συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή. 
Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο επικουρεί τον Διοικητή 
στο έργο του, έχει την αρμοδιότητα της πλήρους γραμ-
ματειακής και διοικητικής υποστήριξης του έργου του 
Διοικητή. Επιμελείται την τήρηση του πρωτοκόλλου και 
του αρχείου του, καθώς και την αλληλογραφία του, συ-
ντονίζει, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες 
υπηρεσίες, κάθε θέμα που αφορά στον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές και επιμε-
λείται την προμήθεια και διαχείριση υλικών. Το Αυτοτε-
λές Τμήμα Γραμματείας του Διοικητή στελεχώνεται από 
προσωπικό του ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Διοικητή του.

3. Συστήνονται στον ΕΟΠΥΥ τέσσερις (4) θέσεις ειδι-
κών συμβούλων - συνεργατών και μία (1) θέση δημοσι-
ογράφου στο γραφείο του Διοικητή. Οι ανωτέρω πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδα-
πής. Οι ως άνω θέσεις καλύπτονται, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133), με την επιφύλαξη, ότι οι θέσεις του πρώτου εδα-
φίου που αντιστοιχούν σε μετακλητούς δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις τρεις (3). Οι πράξεις πρόσληψης ιδιωτών 
και οι αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών 
στις ως άνω θέσεις, διενεργούνται κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται 
οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συμβούλων-
συνεργατών της παρούσας».

Άρθρο τριακοστό έκτο

Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού Προέδρου - 

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας

Προστίθεται άρθρο 22Α στον ν. 3918/2011 (Α΄ 31), ως 
εξής:

«Άρθρο 22Α
Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού 
Προέδρου του ΕΟΠΥΥ - 
Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας

1. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δεν έχει εκτελεστικές αρμο-
διότητες, προΐσταται των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Ελέγχου και Διαφάνειας που συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ και 
διευθύνει τις εργασίες της. Ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος 
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Επι-
τροπής Ελέγχου και Διαφάνειας,

β) εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας και τις βασικές 
θεματικές της ετήσιας έκθεσης για τη διαπίστωση ελλεί-
ψεων και δυσλειτουργιών του ΕΟΠΥΥ προς την Επιτροπή 
Ελέγχου και Διαφάνειας,

γ) ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσω-
πικού του ΕΟΠΥΥ.

2. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας στον 
ΕΟΠΥΥ, η οποία αποτελείται από τον μη εκτελεστικό 
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη με 
πλήρη ανεξαρτησία προς τα λοιπά όργανα διοίκησης του 
ΕΟΠΥΥ και τους αναπληρωματικούς τους. Σε περίπτωση 

κωλύματος ή απουσίας του μη Εκτελεστικού Προέδρου 
αναπληρώνεται στα καθήκοντά του στην Επιτροπή Ελέγ-
χου και Διαφάνειας από εκείνο εκ των μελών που ορίζεται 
ως αναπληρωτής του στην απόφαση συγκρότησης της 
παρ. 3. Τα μέλη επιλέγονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών 
και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυ-
χίο της αλλοδαπής, καθώς και αποδεδειγμένη γνώση 
σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, νομικού ελέγχου 
και διοίκησης.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, με την οποία καθορίζεται και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής. 
Η μηνιαία αποζημίωση του μη εκτελεστικού Προέδρου, 
των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου και 
Διαφάνειας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Υγείας.

4. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις πράξεις οικονο-

μικής διαχείρισης και διαχείρισης της περιουσίας του 
ΕΟΠΥΥ εκ μέρους των οργάνων διοίκησής του και συ-
ντάσσει ετήσια έκθεση για τη διαπίστωση ελλείψεων και 
δυσλειτουργιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότη-
τας σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, προτείνοντας 
βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, την οποία υποβάλλει 
στον Υπουργό Υγείας και στον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ,

β) εισηγείται στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ την υιοθέτηση 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικής 
διαχείρισης κινδύνων,

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστη-
μάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και της λειτουργίας της υπηρεσίας εσω-
τερικού ελέγχου,

δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης και ασκεί τον 
έλεγχο επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων,

ε) συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας της εντός 
διμήνου από τη συγκρότησή της σε σώμα. Το έργο της 
γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Ελέγχου και 
Διαφάνειας εκτελεί υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ορί-
ζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητή 
του ΕΟΠΥΥ.».

Άρθρο τριακοστό έβδομο

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 

ΕΟΠΥΥ και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων - 

Ρυθμίσεις διοικητικής αναδιοργάνωσης 

του ΕΟΠΥΥ

1. Οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του 
ν. 3086/2002 (Α΄ 324) αντικαθίστανται ως εξής:

«2.α. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμ-
βούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ΝΣΚ. Για τις 
ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Νομικού Συμβού-
λου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ οι οργανικές θέσεις του κύρι-
ου προσωπικού του ΝΣΚ αυξάνονται αντίστοιχα κατά 
δύο (2) θέσεις Παρέδρων και δύο (2) θέσεις δικαστικών 
πληρεξουσίων.
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β. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβού-
λου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ ανήκει ιδίως:

βα. Η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπησή του 
στις δικαστικές υποθέσεις που δεν έχουν ανατεθεί από 
τον Προϊστάμενο του Γραφείου στο Τμήμα Νομικών Υπο-
θέσεων του ΕΟΠΥΥ.

ββ. Η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα του Δι-
οικητή του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις του ΝΣΚ.

βγ. Η νομική υποστήριξη του ΕΟΠΠΥ κατά την κατάρ-
τιση συμβάσεων.

βδ. Η νομοτεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση 
σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν 
στον ΕΟΠΥΥ.

γ. Στο Γραφείο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις για 
το ΝΣΚ, Τριμελής Επιτροπή, ενώπιον της οποίας εισάγο-
νται εισηγήσεις για τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς της. 
Εφόσον την υπόθεση χειρίζεται δικηγόρος, συντάσσεται 
έγγραφη προεισήγηση από αυτόν. Ο δικηγόρος, μπορεί, 
εάν συντρέχει σημαντικός λόγος, κατά την κρίση του 
Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής, να παρίσταται χω-
ρίς δικαίωμα ψήφου και να αναπτύσσει την προεισήγησή 
του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ 
καθορίζονται λεπτομέρειες για θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας του Γραφείου, καθώς και του Τμήματος Νο-
μικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 31) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στον Διοικητή υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:
α) Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ. Το Τμή-

μα Νομικών Υποθέσεων τελεί υπό την εποπτεία του 
Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ 
και έχει προϊστάμενο τον εκάστοτε προϊστάμενο του 
Γραφείου Νομικού Συμβούλου. Στο Τμήμα υπάγονται 
οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο Αυ-
τοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το Τμήμα Νομικών 
Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ έχει ως αρμοδιότητα τη νομική 
υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων 
του ΕΟΠΥΥ που του ανατίθενται από τον προϊστάμενο 
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ. 
Με απόφαση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, που εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου 
Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ, δύναται να 
ανατίθεται, κατά περίπτωση, ο χειρισμός δικαστικών και 
εξωδίκων υποθέσεων του Γραφείου Νομικού Συμβού-
λου σε δικηγόρους, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων 
εμπειρίας και εξειδίκευσης, με αμοιβή για κάθε υπόθεση 
ξεχωριστά. Ο αριθμός των δικηγόρων αυτών δεν μπο-
ρεί να υπερβεί τον αριθμό που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και αναρτάται μέχρι την 
31η Μαρτίου κάθε έτους στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. 
Η αμοιβή των δικηγόρων καθορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Μέχρι την 
έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου 
αριθμού δικηγόρων, συνεχίζεται η ανάθεση υποθέσεων 

του ΕΟΠΥΥ στους υφιστάμενους κατά περίπτωση δικη-
γόρους. Δικαστικές υποθέσεις που είχαν ανατεθεί, έως 
τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Δ.Σ. ή 
του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ σε συνεργαζόμενους ιδιώτες 
δικηγόρους, διεκπεραιώνονται από αυτούς και οι αμοι-
βές εκκαθαρίζονται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 
ανάθεσης.

Δικαστικές υποθέσεις του ΕΟΠΥΥ που εκκρεμούν, κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος, ενώπιον παντός δικαστη-
ρίου και σε οποιονδήποτε βαθμό, διεκπεραιώνονται με 
απόφαση του προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμ-
βούλου, από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν 
στο γραφείο Νομικού Συμβούλου ή από δικηγόρους με 
έμμισθη εντολή του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων 
του ΕΟΠΥΥ ή από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, 
για υποθέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί. Υποθέσεις 
που εκκρεμούν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής της 
παρ. 5 της υπ’ αρ. 288/16.8.2017 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 2939), εισάγονται 
ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού 
Συμβούλου με προεισήγηση του δικηγόρου που χειρί-
στηκε την υπόθεση και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις για το ΝΣΚ. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπη-
ρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του 
ΕΟΠΥΥ, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που 
υπηρετούν στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ, 
έχουν, με μόνη την ιδιότητά τους αυτή, και χωρίς τη χρή-
ση άλλου αποδεικτικού στοιχείου την πληρεξουσιότη-
τα που απαιτείται από τον νόμο για την παράσταση και 
υπεράσπιση του ΕΟΠΥΥ ενώπιον όλων των δικαστηρί-
ων και αρχών. Στις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί, 
ενεργούν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, ασκούν όλα 
τα ένδικα μέσα και βοηθήματα και γενικά προβαίνουν σε 
οποιαδήποτε ενδεικνυόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την 
αμετάκλητη περαίωση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
για το ΝΣΚ.

Στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, καθώς και στο Γρα-
φείο Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ δύναται 
να ασκούνται, με δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, υποψήφιοι δικηγό-
ροι, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
περί Δικηγόρων για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων 
στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ.

β) Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Τμήμα 
Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για την άσκηση του 
εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ύστερα 
από έγγραφη παραγγελία του Διοικητή.

γ) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του Γραφείου 
Νομικού Συμβούλου τού ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ και του Τμή-
ματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ. Το Τμήμα αυτό 
έχει την αρμοδιότητα της γραμματειακής υποστήριξης 
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του ΕΟΠΥΥ 
και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ και 
επιμελείται ιδίως για: γα) την παραλαβή επιδιδόμενων 
δικογράφων, γβ) την τήρηση πρωτοκόλλου επιδοθέντων 
δικογράφων και εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, 
γγ) τον έλεγχο των δικογράφων και των εισερχομένων 
εγγράφων, την επιμέλεια για τη χρέωση των δικογράφων, 
την ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων και τη 
συγκέντρωση στοιχείων από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ 
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για την υποστήριξη των σχετικών υποθέσεων ενώπιον 
παντός δικαστηρίου και αρχής, γδ) τη διαχείριση και 
τήρηση των πρακτικών και πράξεων της Τριμελούς Επι-
τροπής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ του 
ΕΟΠΥΥ και των υποβαλλομένων από τους δικηγόρους 
του ΕΟΠΥΥ προεισηγήσεων, γε) την έκδοση εξουσιοδο-
τήσεων για την παράσταση των δικηγόρων στα ποινικά 
δικαστήρια και την έκδοση αποφάσεων για πρόσληψη 
δικηγόρων που συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, γστ) τη διακίνηση της 
αλληλογραφίας, την τήρηση αρχείου και αναπαραγωγή 
των εγγράφων και δικογράφων του Γραφείου Νομικού 
Συμβούλου και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, 
γζ) την υποστήριξη σε θέματα διοικητικού προσωπι-
κού και υλικοτεχνικής υποδομής του Γραφείου Νομι-
κού Συμβούλου και του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων 
και την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Του Τμήματος 
Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ, κατά 
προτίμηση κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής.».

3. Καταργείται η παρ. 4Α και προστίθεται παρ. 8 στο 
άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 31) ως εξής:

«8. Ο ΕΟΠΥΥ έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οι-
κονομικά προνόμια του Δημοσίου, απαλλάσσεται δε 
από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την 
παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον πα-
ντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση 
οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος και μέσου ή άλλης 
διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων.».

4. Η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 3δ του άρθρου 20 του 
ν. 4019/2011 (Α΄ 216), καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο τριακοστό όγδοο

Δαπάνες Επιθεωρητών - Ελεγκτών 

της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Στην παρ.  2 του άρθρου  6 της υποπαρ.  Δ.9 του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται περ. ε΄ 
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχα-
νικούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων 
έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία,

β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υπο-
χρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 
τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών 
κτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για τον σκοπό 
της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που 
λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινω-
νιακά μέσα,

γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των 
Περιφερειών της Χώρας, όπως χειριστές μηχανημάτων, 
οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετα-
κινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μο-
νάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν 
επιστροφή,

δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επι-
θεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση 
σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονο-
μικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι πεντακόσια πενή-
ντα (550) χιλιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω πε-
ριπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής 
χρήσης μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του 
αρμόδιου οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προ-
σωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφό-
σον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο 
υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής 
αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυ-
χόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης 
με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα επιπλέον 
χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου 
εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. Όλως εξαιρετι-
κώς, σε περίπτωση εκτεταμένης φυσικής καταστροφής 
και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, 
οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δύνανται να 
υπερβαίνουν το παραπάνω μηνιαίο χιλιομετρικό όριο,

ε. στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), οι οποίοι μεταβαίνουν σε απόσταση 
έως πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα της Αρχής ή 
τις έδρες των περιφερειακών υπηρεσιών αυτής, με σκο-
πό τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων που τους 
έχουν ανατεθεί, καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής 
αποζημίωσης του άρθρου 8 της υποπαρ. Δ.9, η δαπάνη 
διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτω-
ση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. 
Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο 
του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέ-
σων. Η παρούσα περίπτωση ισχύει αποκλειστικά και 
μόνο για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2021.

Οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκει-
νται στους περιορισμούς των περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 3 
του άρθρου 7.».

Άρθρο τριακοστό ένατο

Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής με έναν υπόλογο 

για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Τροποποίηση 

του άρθρου 100 του ν. 4270/2014

Στην παρ.  2Α του άρθρου  100 του ν.  4270/2014 
(Α΄ 143) μετά τη φράση «και του Συντονιστικού Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ),» 
προστίθεται η φράση «όπως επίσης των Επιθεωρητών - 
Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» και 
η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2.Α. Επιτρέπεται η  έκδοση ενιαίου Χ.Ε.Π., με έναν 
υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση, 
για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των 
Επιθεωρητών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεω-
ρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ-ΥΠΕΝ) και συγκεκριμένα του Σώματος 
Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώματος Επι-
θεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστι-
κού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 
(ΣΥΓΑΠΕΖ), όπως επίσης των Επιθεωρητών - Ελεγκτών 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), με σκοπό τη διε-
νέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την 
εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή 
τους σε δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με 
το ελεγκτικό τους έργο, τη διερεύνηση των συνθηκών 
ατυχημάτων σε χώρους της ελεγκτικής τους αρμοδιότη-
τας, τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά και εκπαιδευ-
τικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες που συνδέονται 
αποκλειστικά με το ελεγκτικό τους έργο, καθώς και τη 
συμμετοχή τους σε συναντήσεις εργασίας και επιτροπές 
με χρονικό ορίζοντα δύο (2) μηνών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό 

Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 

«Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και 

άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών 

ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες 

και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α΄ 73)

1. Στο άρθρο 1 οι περ. β16 και β36 καταργούνται.
2. Στο άρθρο 1 στην περ. α18: προστίθεται η λέξη 

«Αργοστόλι» και η περ. α18 διαμορφώνεται ως εξής:
«α18: Νομός Κεφαλληνίας: Αργοστόλι, Ληξούρι, Ιθάκη, 

Σάμη.».
3. Στο άρθρο 1 στην περ. α19 προστίθεται η λέξη «Πτο-

λεμαΐδα» και η περ. α19 διαμορφώνεται ως εξής:
«α19: Νομός Κοζάνης: Πτολεμαΐδα, Τσοτύλι».
4. Στο άρθρο 1 στην περ. α.25 μετά τις λέξεις «Νομός 

Λευκάδας: Βασιλική» προστίθενται οι λέξεις «, Λευκάδα.».
5. Στο άρθρο 1 αριθμείται περ. α36 «Νομός Ημαθίας: 

Νάουσα.».
6. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση: «α37. Νομός 

Ζακύνθου: Ζάκυνθος, Γαϊτάνη, Καλλιθέα, Βολίμες.».
7. Στο άρθρο 1 η περ. β16 «β16. Νομός Κεφαλληνίας: 

Αργοστόλι» διαγράφεται.
8. Στο άρθρο 1 η περ. β23 «β23. Νομός Λευκάδας: Λευ-

κάδα» διαγράφεται.
9. Στο άρθρο 1 η περ. β36. «β.36. Νομός Ζακύνθου: 

Ζάκυνθος» διαγράφεται.

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο

Επιτροπή Ιοντιζουσών και 

Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Η περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3868/2010 
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Έναν Καθηγητή ή Συντονιστή Διευθυντή ή Διευ-
θυντή νοσοκομείου ΕΣΥ, πανεπιστημιακού ή στρατιω-
τικού νοσοκομείου, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής ή 
Πυρηνικής ιατρικής ή Ακτινοθεραπείας ή Επεμβατικής 
Ακτινολογίας, ως Πρόεδρο που ορίζεται από τον Υπουρ-
γό Υγείας, με τον αναπληρωτή του.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 

ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο

Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών

Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις 

ζημιές που προκλήθηκαν λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων

1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτι-
κές καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τον μεσο-
γειακό κυκλώνα «Ιανός» από την 17η.9.2020 έως και την 
20ή.9.2020, λόγω της μοναδικής φύσης του, και τις συ-
νεπακόλουθες πλημμύρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Φθιώτιδας, 
Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Ηλείας, Αχαΐας, Κορινθί-
ας, Λευκάδας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγρο-
τεμάχιο καθορίζεται στο 100% της ασφαλιζόμενης αξί-
ας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, 
κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του 
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της 
υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 (Β΄ 1668) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, να 
χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της 
αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσο-
στό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή 
ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση 
της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 
του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 
157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, της 
παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 
(Β΄ 1669) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της 
παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 της 
υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 (Β΄ 1239) κοινής απόφασης 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) Οι ασφαλισμένοι απαλλάσσονται από την υποχρέ-
ωση καταβολής των τελών εκτίμησης της παρ. 5 του 
άρθρου 15 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης και της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 
157501/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5127/
57526/26.5.2017 (Β΄  1913) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, για τους απασχολούμενους σε όλα τα στά-
δια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των 
προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών 
οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχο-
λούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτε-
χνικούς ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρε-
τούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους 
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φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση, καθώς και έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθη-
καν από τον μεσογειακό κυκλώνα της παρ. 1, το συνολικό 
ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρω-
ση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση 
πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται μέχρι του ποσού 
των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς 
ημερήσιο και μηνιαίο όριο.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3493/
37001/30.3.2017 (Β΄  1189) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται 
στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση 
των δηλώσεων ζημιάς - αιτήσεων οικονομικών ενισχύ-
σεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 
κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και των ζημιών της 
περ. α΄, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε 
καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται 
μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 
(4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον με-
σογειακό κυκλώνα της παρ. 1 και μόνο για το προσωπικό 
της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερει-
ακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, Λαμίας και Πάτρας, 
που απασχολείται με αυτή:

α) Οι ώρες της απασχόλησης ορίζονται μέχρι διακόσιες 
(200) ανά υπάλληλο, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου ανά εξάμηνο της περ. α΄ της υποπαρ. 2 της 
παρ. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργα-
σίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία 
πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται 
για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέ-
χρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%, αντί της 
υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με 
αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της 
υπ’ αρ. 287819/10.8.2005 (Β΄ 1163) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και 
σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021.

5. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές 
καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τα έκτακτα και-
ρικά φαινόμενα που έπληξαν περιοχές της ΠΕ Εύβοιας 
στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 και από τις συνεπακόλουθες 
πλημμύρες, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020, 
να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της 
αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό 
προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά 
προϊόν, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 12 και 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 
του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής 

υπουργικής απόφασης, της παρ. 1 του άρθρου 20 της 
υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, 
καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του 
άρθρου 8 της υπ’ αρ. 425/42522/22.5.2013 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο

Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση 

του ν. 3877/2010

Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
ν. 3877/2010 (Α΄ 160) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί για τα έτη 
2018 και 2019 η ετήσια επιχορήγηση στο Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), δύνανται 
πέραν της επιχορήγησης του τρέχοντος έτους να κατα-
βληθούν αναδρομικά στον ΕΛ.Γ.Α οι ετήσιες επιχορηγή-
σεις ετών 2018 και 2019 με βάση τα πραγματοποιηθέντα 
έσοδα που προέρχονται από την εισφορά της περ. α΄ 
ετών 2017 και 2018, αντίστοιχα.».

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο

Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη 

των επιτροπών για την καταγραφή ζημιών 

από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εσωτερικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση του 
άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), το ύψος, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στα μέλη 
των επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από 
τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο δράσεων για την 
καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν 
από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του μεσογειακού 
κυκλώνα «Ιανός».

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο

Ειδικότερος προσδιορισμός επιχορηγήσεων - 

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997

Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) τρο-
ποποιείται και το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπο-
ρικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες 
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, 
που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, 
δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται 
στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου για την αντιμετώπιση 
των ζημιών.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυν-
ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων μετά από προσκόμιση δικαιολογητικών 
από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής 
Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτι-
κής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ύψος 
της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Υποδομών και Μεταφορών.
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3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία 
ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλι-
σμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα 
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συ-
μπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και 
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύ-
ουν και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και 
Φλώρινας για την κάλυψη μέρους της απώλειας των εσό-
δων τους από την επιβολή οικονομικών αντιμέτρων στην 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορί-
ζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Η επιχορήγηση που παρέχεται, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη και 
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται 
σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμ-
ψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκη-
ση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

7. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επι-
χειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, σύμφωνα με 
την παρ. 1, διενεργείται από τις αρμόδιες επιτροπές που 
συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περι-
φερειάρχη. Αν το προσωπικό της Περιφέρειας το οποίο 
συμμετέχει στις ως άνω επιτροπές δεν επαρκεί για την 
άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών του προηγούμενου 
εδαφίου, ως μέλη της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται 
μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 
υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητήρι-
ου Ελλάδος (ΟΕΕ).».

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο

Έκδοση αποφάσεων πληρωμής του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - 

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4728/2020

Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186), 
προστίθεται εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με 
μόνη την υποβολή της αίτησης και το ποσό καταβάλλε-
ται στον δικαιούχο, μετά από την έκδοση απόφασης της 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρι-
σης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την 
έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό 
λογαριασμό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία, 
μέσω της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος. Με από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται 
να καθορίζονται και άλλες υπηρεσιακές μονάδες του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αρμόδιες για 
την έκδοση αποφάσεων πληρωμής των δικαιούχων.».

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο

Παράταση προθεσμιών σχετικά με 

τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών

1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευ-
σης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέ-
πεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του 
ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και σε καταστατικά Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών παρατείνεται μέχρι και τις 30.4.2021.

2. Παρατείνεται μέχρι τις 30.4.2021 η θητεία των τακτι-
κών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και 
Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστι-
κών Συνεταιρισμών.

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη 
διάταξη ορίζει διαφορετικά.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη
NIKOΛAOΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός  
Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας Παιδείας και Θρησκευμάτων
NIKOΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων Επικρατείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*01002042210200048*


