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Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

‘Εκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων

δομών του Υπουργείου Υγείας

1. Στο πάσης ψύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό Που υπηρετεί,

γιατο χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

(Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα
πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο

Καρδιοχεφουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας

Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική

ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικσύ μισθού.

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος Κατά τις

οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εψόσον ο δικαιούχος

μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την Ιη Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την

30η Νοεμβρίου 2021 καικαταβάλλεταιμετη μισθοδοσίατσυ μηνόςΔεκεμβρίου 2021.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο

από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εψαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που

απασχολείται στους ψορείς της παρ. Ι απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το

χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε

αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε

περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του ψορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Η παροχή της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν.

4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,

κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιΦέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
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Άρθρο 2

Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εψημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών

λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού

που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών

κατά του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ-19 και Του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων

Υγείας κατά του κορωνοϊού (ΟνΙΟ-19

Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014 (Α’ 143), εξαιρούνται:

α) σι διαδικασίες που αψορούν στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270)

και των Κατ’ εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών

Οικονομικών και Υγείας υπό στοιχεία ΒΙα/16753/6.3.2015 (Β’ 382) για τη ρύθμιση θεμάτων

σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.

4316/2014 και υπό στοιχεία ΒΙα/40751/29.5.2015 (Β 1018) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά

με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (Α 47) για την

αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ.

καιειδικευόμενοι)των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ καιΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και

β) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. ό του άρθρου τριακοστού

δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α 16) για το επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ που

χορηγείται στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα της παρ. 1 του

άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021, και στις περιπτώσεις του άρθρου 267 του ν.

4798/2021 (Α’ 68) για την αποζημίωση του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων

Υγείας κατά του κορωνοΙού £ΟνΙυ-19. Τα ποσά που αφορούν στις περ. α) και β)

καταβάλλονται στους φορείς με τη διαδικασία των προκαταβολών της παρ. 1 του άρθρου

114 του ν. 4270/2014 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 203 του ν.

4820/2021 (Α’ 130).

Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.3.2022.

Άρθρο 3

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εψαρμογή του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμού

Για την απρόσκοπτη εψαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού

Ον1Ο-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού ΟνΙΟ-19 στα

Εμβολιαστικά Κέντρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να προβαίνει,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, στη

σύναψη συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των

αναλωσίμωντους κατάτου κορωνοΙού εΟνΙο-19 σταεμβολιαστικά κέντρατης Επικράτειας.

Ως παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων και των αναλωσίμων τους, που εμπίπτουν

στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαψίου ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, ψύλαξης και

μεταψοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες

σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών

ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, αρχομένης την 15η.12.2021,

με δυνατότητα έγγραψης παράτασης, εφόσον απαιτηθεί.



Άρθρο 4

Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του

ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Ν 238) τροποποιείται ως προς την

ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες

και διαμορφώνεται ως εξής:

«(α) όσοι έχουν νοσήσει και νια διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α 130) τροποποιείται ως

προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) μήνες σε ενενήντα (90) ημέρες και

διαμορφώνεται ως εξής:

«Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει καιγια διάστημα ενενήντα

(90) ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν

τη διενέργεια του εμβολίου.».

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, ως προς την υποχρέωση επίδειξης

του πιστοποιητικού νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός του

τελευταίου εξαμήνου» από τις λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90)
ημερών)>, και το πρώτο εδάψιο διαμορφώνεται ως εξής : «Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό

ςονιυ-ι9 ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών, υποχρεούνται, όπως

επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη

τους, αντίστοιχα, Ψηψιακό Πιστοποιητικό ςονιο-19 της Ε.Ε. (Ευ Βέίιι ονιυ ς-τιΙΙςθιθ

Ευυε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.52021 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Ν 95) με

πληροψορίες σχετικά με την κατάσταση του ψυσικού προσώπουκατόχου του όσον αφορά

στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοΙό ονι-ι, ή βεβαίωση εμβολιασμού της

παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Ν 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου

της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόψασης των

Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,

εψόσον υφίστανται.».
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Ι Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣΡΥΘΜΙΣΗΣ

_____

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

‘ Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη Και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων Και Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ι ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕΤΙΤΛΟ

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοτιοίησης»

Επισπεύδον Υπουργείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού, Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Τ.Κ. 10187 Τ: 2132161352
επιίΙ:

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλοκο τον τομέα ή τους τομείς νσμοιέτησης

στονςοποιουςαφορσυν σι όασικεςδιαταξεις τηςαξι:λογσυμενηςρυΟμισης1

1/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣίΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη λύση προωθείται έκτακτη, ακατάσχετη, οικονομική
ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού,
καταβλητέα με τις αποδοχές του μηνός Δεκεμβρίου 2021, σε ιατρικό και λοιπό
προσωπικό που για το κρίσιμο χρονικό διάστημα από την Ιη.1.2021 έως και τις
30112021 ήταν στην Πρώτη γραμμή στον αγώνα κατά της πανδημίας του
κορωνοϊού ονι 0.19.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διασφάλιση της έγκαιρης και
ταυτόχρονης πληρωμής (α) των εφημεριών ιατρικού προσωπικού και των
πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού (νοσοκομείων, ΠΕΔΥ,
ΕΚΑΒ), καθώς και (β) των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα
εμβολιαστικά κέντρατου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού
ςονιυ-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του
κορωνοϊού ςονιο-ι.9 για την απασχόλησή του σε αργίες, Σάββατα και Κυριακές,
διατηρώντας την υψιστάμενη διαδικασία άμεσης πληρωμής με τη μορφή ειδικής
επιχορήγησης δια προκαταβολών, άνευ ανάγκης φορολογικής και ασψαλιστικής
ενημερότητας των νοσοκομείων και λοιπών φορέων όπου απασχολείται το
προαναψερθέν προσωπικό, αποψεύγοντας καθυστερήσεις στην καταβολή
δεδουλευμένων αμοιβών και αποζημιώσεων στους δικαιούχους και εξασψαλίζοντας
την εύρυθμη λειτουργίατων φορέων καιτου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη διασψαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη
εψαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού ςονιυ-ι9

και η έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοΙού ςονιυ-19 στα
Εμβολιαστικά Κέντρα, μέσω της δυνατότητας σύναψης συμβάοεων από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την εξασψάλιση υπηρεσιών διάθεσης των
εμβολίων και των αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού ί:ΟνΙΟ-19 στα
εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκονται η προστασία της δημόσιας
υγείας και ο περιορισμός της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού με τον
περιορισμό της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τον κορωνοΙό
ςονΙο-19.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;



Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία εν είδει αποζημίωσης Του
ιατρικού και λοιπού προσωπικού νοσοκομείων και Φορέων του Υπουργείου Υγείας,
οι οποίοι πρωτίστως κλήθηκαν να διαχειριοτούν και εξακολουθούν να
διαχειρίζονταιτην τεράστια πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την πανδημία
του κορωνσϊού ςονιο-ι9, θέτοντας τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους σε
κίνδυνο νια την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
διαοψαλιστούν (α) η άμεση πληρωμή εψημεριών και υπερωριών του προσωπικού
του ΕΣΥ, οι οποίες εκτελέστηκαν σε ένα Πλαίσιο ασψυκτικής πίεσης λόγω της
τρέχουσας πανδημίας και υπό το επιβαρυντικό καθεστώς της αναστολής αδειών των
υγειονομικών, καθώς και (β) η άμεση αποζημίωση του προσωπικού των
εμβολιαστικών κέντρων και των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ για την απασχόλησή
τους Σάββατα, Κυριακές και αργίες, προκειμένου να διασφαλισθούν η ομαλή εξέλιξη
του εμβολιαστικού προγράμματος και ο άμεσος και καθολικός εμβολιασμός του
πληθυσμού και να αποτραπεί ο κλονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Άρθρο 3: Η εξέλιξη της πανδημίας, η ανάγκη αύξησης του ποσοστού εμβολιασμού
του πληθυσμού, αλλά και η ανάγκη πραγματοποίησης τρίτης, αναμνηστικής δόσης
στους ήδη εμβολιασθέντες πλήρως πολίτες καθιστούν επιτακτική ανάγκη την
απρόσκοπτη πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος και δη την εξασφάλιση
άμεσης παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την αποθήκευση, φύλαξη και
μεταψορά των εμβολίων και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς
και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικών με την ασψαλή τους διάθεση,
συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασψάλισής τους, κατά τη διαδικασία
αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Άρθρο 4 Η εξέλιξη της πανδημίας, η ανάγκη αύξησης του ποσοστού εμβολιασμού
του πληθυσμού και η μεγάλη πιθανότητα εκ νέου νόσησης των ήδη νοσησάντων —

καθώς, σύμψωνα και με επιστημονικές μελέτες, άνθρωποι που νόσησαν από τον
κορωνοΙό πιθανότατα να μην αναπτύσσουν αντισώματα — καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη επαναπροοδιορισμού της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης
από τον κορωνοϊό ςονιο-ι9 στα πρόσωπα για τα οποία ισχύει ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός κατάτου κορωνοϊού ΟνΙΒ-19.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε
όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στρατιωτικά νοσοκομεία
(συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, στο
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Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα

Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α).

Άρθρο 2: Ιατρικό προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ.

και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, το

προσωπικό που απασχολείται οτα εμβολιαστικά Κέντρα του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 10ν10-19 και το προσωπικό Κινητών Ομάδων

Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοΙού ςΟνΙΒ-ι9.

Άρθρο 3: Όλους τους πολίτες.

Άρθρο 4 : Όλα τα ψυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται σε επίδειξη πιστοποιητικού

νόσησης ή υποχρεούνται σε εμβολιασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του

κορωνοΙού ςΟνιο-19.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

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

Άρθρο 1: Όχι

Άρθρο 2: άρθρο 203 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), άρθρο 114 του ν. 4270/2014 (Α’

143)

Άρθρο 3: παρ. 3 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020 (Α’ 127)

Άρθρο 4 : παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), παρ 4 του άρθρου 206

του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωιτιστεί στοπλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) μεαλλαγή
προεδρικού Άρθρα 1: Πρόκειται για τη χορήγηση εψάπαξ οικονομικής
διατάγματος, ενίσχυσης, η οποία δεν προβλέπεται στην ισχύουσα
υπουργικής νομοθεσία και δεν υπάρχει για αυτή σχετική νομοθετική
απόψασης ή άλλης

_____



κανονιοτικής εξουοιοδότηση, συνεπώς είναι δυνατή μόνο νομοθετική
πράξης; ρύθμιση.

Άρθρο 2: Πρόκειται για τροποποίηση υψιστάμενης
νομοθετικής ρύθμισης, η οποία είναι δυνατή μόνο με
διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος.

Άρθρο 3: Πρόκειται για νέα ρύθμιση για την οποία δεν
υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση.

Άρθρο 4: Πρόκειται για τροποποίηση υψιστάμενων
νομοθετικών ρυθμίσεων, η οποία είναι δυνατή μόνο με
διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος.

1) με αλλαγή

διοικητικής Δεν κρίνεται πρόσφορη, καθώς απαιτείται παρέμβαση στο
πρακτικής νομοθετικό επίπεδο.
συμπεριλαμβανομ
ένηςτης
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψισ·τάμενης
νομοθεσίας;

Δεν κρίνεται πρόσφορη, καθώς απαιτείται παρέμβαση στο
ΰ) με διάθεση νομοθετικό επίπεδο.

περισσοτερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

_______

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Χ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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



ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.;

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

Η π

Σ



8. Ποιοι είναι Οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η έμπρακτη οικονομική ανταμοιβή

του ιατρικού και λοιπού προσωπικού

νοσοκομείων και φορέων του Υπουργείου

Υγείας πρώτης γραμμής, οι οποίοι ανέλαβαν το

βάρος διαχείρισης της πανδημίας του

κορωνοΙού ςΟνΙο-19.

Άρθρο 2: Η άμεση πληρωμή — αποζημίωση

εΦημεριών και υπερωριών του προσωπικού

του ΕΣΥ, του προσωπικού των εμβολιαοτικών

κέντρων και των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ
) βραχυπροθεσμοι

για την απασχοληση τους σε Σαββατα,

Κυριακές και αργίες, έτσι ώστε να

διασψαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ και

η απρόσκοπτη πρόοδος του εμβολιαστικού

προγράμματος.

Άρθρο 3: Η εξαοψάλιοη της ομαλής

λειτουργίας και τροφοδοσίας των

εμβολιαοτικών κέντρων.

Άρθρο 4: Προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 1: Ενίσχυση Του αναγκαίου ιατρικού και

λοιπού αναγκαίου προσωπικού για την

αντιμετώπιση της ιτανδημίας του κορωνοΙού

ςονιΒ-19.

Άρθρο 2: Η ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ και η

απρόσκοπτη πρόοδος του εμβολιαστικού
Η) μακροπροθεσμοι:

προγραμματος.

Άρθρο 3: Ομαλή εξέλιξη του εμβολιαστικού

προγράμματος.

Άρθρο 4: Προστασία της δημοσίας υγείας.
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Εκπαίδευση - Πολιτισξιός:

Για Την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

________________________________

και της ΕΛΣΤΑΤ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5Ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στσιχεία στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΙΣΜ

Πιτιεατο απ,),. των, Ταθνιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εροαοα στο’, το,ιήο ταν ασ,τ,ςώι Τους εντός ό μηνών από τος
έναεξηανΫπης

Αριθάέςπιοτοπε,ηιένων Ιίανεοιστημιακώναχολιίεν Ι5Ο κλπ

Αριθμός συ,ιμετοχών οε προτρά,ιιια’.α ‘Ερευνας Τε’αλσνίος
& Κανοτοιιας (διεθνέ & τθ νικά), ανα Πανεττισημιανή Σχολή

Αονθμάς έογινν/νεύετύιν πτο έχει” ανατεθε από τον .διωτκό
τεμέιι, ανά Παντπισημιακτ / Ττχνιιλογική Σχολή

Δαπάνη αν·ό α .τντή ς τοβάθνιας ε αίόευαης ανα ΑΕ

Πεσεστό τν’ηό’,νν (επο σύνολο Τοιι ινεργού πληθυσμού) Που
ντι%ιάεπεχουν-οιν ρογράμιιαΤο Ανα βίουεκπαίδευαης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / Β’8Μ14 ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό ανειλιράβητων’/σύιολο πληθυσμού

Αριθμός οτα μτινν’ εοτ ι-γκσι ολείτουν’ Το σχολείο Πριν Την
ολοκλήρωση ης β’ βάθμιο ςντιι 0’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιΤισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητώνατο συνολο των μαθητών) Που φοιτούνοε
δισοτολιτιαμικά_σχολείο

Ποσοστό αλλοδαΠών μαθητών ο-το σύνολο (των μαθητών) —

Κατανομή ανά Περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / αηογευματινών αχαλείω νκαι αριθμός
μαθ ητών Που φοιτούν σε αυτό

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μιτττς όρος Η/Υ / σύνολο ιιαέιΙτών

Αριθμός μού ητών που επωφι λούντοι από Προγράμματα
ενισχυτι κής εκπαίδευσης /_έτος
Δαπάνη κενό μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια. Β’θμια)

ΙΙΟΛΙΤΤΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία ατοχσς (3ετία)

Πραρ μαεοττοιηθείαες ανασκαφές, κατά είδος Και
ο’οοτελέσμοτα. ταν πα-ΟρΙο; νυεν’ι’άΤι.’τ

Χοηματσδα’εήσει ς ανασκαφών, ‘ιτιτά φσεέα, ιο. ποσά Ποιο
δ,οτέθιτκαν Ι
Πιατώσι.ς νια ανασκαφές, ιιου διαΤέθηκαν σε Ειοορτίες
Αρχαιοτητων

Κέον;ξη ασχαιολοτι’< ων χώρων. ,ινρ,ιτυν παραδοσι ακών εσ.
ιατερ.κωι’ οικσμών’

Πραγματοποιηθείοες απαλλο-τ ριωσεις και κατοβληθείσες
απ οζκ,ιιώ τις, για 2,ιίνι’,να αρχαιολογι,κού ενδιοφέ ετντο ς

Δαπόνες έργων’ταεεχοιιν εκΤιλισθιί ακ μνι,ιεία Και
αρχοιολονι’ιούς χώρους και δαπάνες έργων Που βρίακοντο,
σι_εχέλιξη

Δαπάνες έργων παε έχοι’ν εελεοέεί σε ι,ουσείο Και λα.Πά
κΤίρια και δαπάνες έρναιν Που βο:σκτνεα. σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιειδη κών Κατά νομι κή μορφέ Και εδος
βιβλιοθήκες, ον&λσγα με τε θέμα, κατά νιω ταφικό
διαμέρισ,ια Ι

Εϋνική άμυνα - ΕΕωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, ετιαψίεται στην κρίση του επιστιεύ6οντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, ιο εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

> Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:



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

Αιατθάριετττι εγχώριο π ραιό ε σε αγαρα (ες τιμές (δισ.)

Ριιθμας μιταβτλής ΑΕΠ σο σταθερές Τιμές

Ισοζύγιο Τρεχοιισών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής ιαιβέρνησης ) χωρίς τιςτ ράιτεζες. % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής ιαιβέρνησης (οστά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτο γενές τολεόνεισμα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένσςάείκεης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειπδικ»κόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Φσμολον. κό έσδδα ως τιοηαστέ τα λΕοτ

Αναλονία άμεση ςκαι έιιιιι σας ι4ιερολιγίας

Ποσά που εισατράτταιτσι μέχρι σήμερα από Τον φάτο ή τους
ι3όραυς οτους 0ποους αφοράν σ. &ατάξειςτου
νομοσχ!δίσο.

Ποσθατ συ !.σατιι άχθι’κσν από ι0σρολον,κούς ελέγχους

Ποσοστό πιιόξενν διοικητικού ττιιοσδισρ.σ.ιού φόρσυ
επιβολής προσί .ιυσ πουσπι ριΕΊκον ει’ ιιέρε. ή ον όλοι από
Το_δικαστήρια

- Κοινωνική πολιτική:

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

Ποσοστό ονιεργίιας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέογων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ι σσοστόονεργίαςγυν·αικών ι ι Πρόσφατα - Ειτιδιωκόμεν&ςΠΓΛΣΙΑΚΠ ΣΕ1Τ - Εέλη την τιλει ώα-$ετίκιι—-
στοιχεία στόχ.ς (3ετία)

Ι ασαστό ανεργίας κανά γκωγραφωή περιφέρεια
— Ι — — -

Αριθμός επιχειρττιακών, ιελαδικων και οιιαισεαοηγελιι.σευα’ — — — —

έτο
‚Χίο αοιοιιστιποαοοια εαγα&οιαωκύνιιου ιαΑοα9νονιαΙ υπο αα,’ — — — — — — —

ερικη απασχοληση ως ποσοστο της συνυιιικης απασχολησης

Ι τ4μι/ποσσϋηιαώιι ιηιέή)προσφυγή
διαιιιιοιια — — — — — — —

νια,-έαιιι,ιατσίι’οηινιν.ιν1ιεατν’αιραιτηνριιιιριέυιιιιχρόνοιι(ιτα’ν — — — — — — —

, νοιλο Του ττλολοσιισο) και ειδικότεσονιιανέοοκλ
Μεσας χρανος ολοιαηρωσης σιααικασιας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (πραβλεττόμενη οτα σχετικό κείμενα αλλά

και πραγματική με Τ ην έννοιατηςπαράτεισης μετότη συμβατική
τους λήξη)

‘Ιρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα Και στό όλ‘άδο οικονομίας

Αριθ μάς ταμει βά μενων υπερωριών (Που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενα Και κλάδο οικονομίας

Αριθ μός οιτιιχη μάτων ανά κλάδο αικονα μίας και
αριθμός/ποσοστό ατυχη μάιων Που προκάλεσαν θάνατο
αναπηρία

‚‘···‘ ··Γ···Γη ι·······Τ

*Υ Ί&9 99&θ&½βδΗρυγή
ακω&έννα



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία ετ1α Πρόσφατα Επιδεωκόμενσς
στοιχεια στσχας(3ετία)

Πραγματικό υι,,αςιιτιν;άξιων ανάασφαλατιιιή ομάδο

( μισϋ’ τοί του ιδιωτι <οι τομεα. δηιοσιοι υαιιλληλοι,
επαγγελματίες <αι έμοτορ οι αγρότες) Και ανά έτη ατινολικης
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπόνκς

Ύι}ας ασφαλιστικών εισφορΚ,νν ανά ασιραλισΤικη ομάδα
μισθωτοί Του ,διικιτικού τομέα, δη,ιύσιο. υπάλληλο.. Ι
ειταγγελιιατίες κιτ. εμιτοροι. ανεατες) και αυτίσΤυχα έσοδα Του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) αιινταξιοδότησης ανά πληθυαμιακη ομάδα
‚και_έτη_ουνολκι(ς ασφιέλιοΓς

Μέσος χρόνος απονομή ςούνειοξε ς

Ποσοστό αυιι·ταξιοδ οτικιν ς δαοάν—,ς εητ ου ΑΕΠ

Τίνισσατι, πτοοιι,,ιγών σχετικό με Την αοονομέ ούνταξης οοιι
γίνονταν Εν ι.εροιήεν·ύ λω δ εκοές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταΙα 5ετίεο
Πρόσφατα Επι&ιωκόμενος

στοιχεια σταχος (3ετια)

Ποσοοεό πληθοσμου οε καθεπτιο ς φτώχιιας, αε κίνδυνο
φτώχεισςή σε καινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστά υλικής στέρησης οε Τέσσερα περιασότερα βασικά
αγαθά_ή_υπημιοίες
Ποσοστά νοικοκυριών ιι-το σύνολο Του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ποσοστά πληθυσμού Που λαμβάνει επιδά ματα Και η αντίστσιχη
κρατική_δαπάνη_(συνολικά_κοι ανά_επίδομο)

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφείο

Αριθμός οατέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται οκά δήμους και
άλλες υπηρεοίες
Ποσοστό πληθυομού που μένει αε οροοω μισή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. οειομάς. πυρκαγιά)

Κάστας κοτ’ άτομο ανά Πρόγραμμα φροντίδας (μητράτητας,
δυσκολίες μάθησης κλιι(

ΥΓΕΙΑ

Αριθμός εαωτορικών / εξω τερικ ων αοθκνών’ ανά έτος

Πασιτστάπαι&κές θνηοιιύπτιις

υνολικές δ αοάνες υγεία ςτατον κφαλή

Δαοάνεςφαροόκωνκοτό κεφιι)ή

Αριθ μάς ιατρ ών ανά ΙΤΟΟ <στο υους

Αοιθμός ν οσοκο ιιειακών κλινών ανά 1000 κατα)κοιις

Μέστ διάπειια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές ν:σηλευτ’.κύς υπηρεσίες: εσωτερκοί αε!ιίτνείς (απόλυτος
αοιθμός Το. ανά διαθέσιιο κμε βάτ... δα’· παοιιμονή, πεσίθαλψη
εξω-τεοικών ασθενών εζωτε ρικά ιατρεία Τα. επείγοντα

πεοστατικά)
Αο.θμάς ασθενών ου.’ οτριι.τνουν για Χ μηνες σο εηυουετεηι
(γιο μη εττε[γ ουαα νοπ ηλεία, ή γιο μοναμε ρή οερίθαλήιη ή για την
πρώτη εξέταση)

Αριθμος νοσηλειών ανά 1000 καιαίιοιις

Εξέλιξη την τελευταία 5ετα Πρόσφατα Ι Εττοδιωκάμενος
στοιχείο στόχος (3ετία)

Αριθμός κλ ινμ,,’ ανά νειοηλειιτική υπηρεσία

Γ



ΊΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελΕυταία 5ετία Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία οτοχσ (3ετία)

Π οσοστό τοττασγόλησο τονά φτ;νσ

ουνολκά

ανά περιφερεια

ανά κλάδο οιενονομίσς

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποοοοτό_ανεργίας ονά_φύλο

συνολικά

ανά οεριφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιαισή ομάδα

Ποσοστά σιιτοοπαοχσλαύμενων ανά φύλο

Ποσοστά εργοδ στών ανά φύλο

Ποσοστό μελών ΔΣ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινσβαυλίου. αεριφερει οκών Και δημστικών

ΜΛΝΛΤΕΊΙΚΉ-ΠΡοΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελΕυτα 51α Ι Προαφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια οτοχσς (3ετία)

Αιτήματα οσιιλοι: — Ίοπια5 σοτι5ελής — Μέσος χτάνος έκδοοτς
αποαπσεοιν

είττανιισςτυτικές ραές ανά πύλη εισάδαυ/χώ ρεα προέλευσης/
ηλικιακιε ομάδα/σάλο

ΑνιΘ,ιός οτελόσεμιν ανά χώ ρα προέλευσης των
αιτλαυεοοένων!αιττα αοέλασνς

½ίακάάε αιλείτνα; μετοναστών σχδ ση διιναμιιόηεας κεν,
ιτσι-,’μστικοι. π#θ]οί, αλνδτνονιέωι1

Περισποτικά εσι είδος παρτβανικύητας ανά μοναδα φώοξανίεις

ηρεφεννώς. στο πεδία συνό Θα ιιπάρχσνν κιοι στοιχείο πον αφαρονί ‘,οι’ ς αλλοδαπούς Παν προέρχονταν σινέ άλλους δείκτες
(αποσχόληση, εκοοιείδενση, παροβο’τικύτητο νόον)

Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμανος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ 1) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

λνεώονσ υπσ,λλήλ,υν αού τμήμα, διεύθυνση γενι κή δεόδυνση

Ιίσσοστά υπαλλήλων .ιεπράσβαση στο ΙΝτΕΝΕΤ

Αρ.θμάς υπηρεσιών ον νσω-τεριςύ δι’ιτυυιση (ιιτεεδα&:)

Ανολονία Η/Τ ονά Θέση εργασίας

Αρ,θμάς ιστοσελίδων δημάσιων υπη ρεσιών και φορέων/ σύνολο
δηι.σοίων υπη ρεσιών_και_φορέων
Αρ.θμάς κέντρων πληροφάρησης πολιτών. οκ κεντρικά.
περιφερειακό. νομορχιακά Και τσπ;κό τιιίτεδσ κοΘ,ι’ς Κα; σε
εππεδο_νομικών προσώπων._σρ,’ανιαμών_κλπ
Αρθμός ατόμων ποω εξυπηρετσύνταιοττό ‘τις δημόσιες
ιιπηρεαίες_ανά_έτος_κοι_ανά_υπηρεσίο
Κάστας προσωπικού (δαπάνες μιαθοδσοίος Και πρόσθετες
δοπάνες ωςποσοστά επί της συνολικής δαοοάνης ανά υιισυργείο)
Κάστας διαχείρισης θεμάτων προσωπικού; δαπάνες μσνάδων
προσωπικού ως ποσοστά της συνσλικής δαπάνης ανά υπσυργείσ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

Ι Διοπρκσχθέντα αδικήματα, δράστες οδικη μάτων και ανα λογία
στοιχείο στόχος (3ετία)

ανά_ιοο.ααο_κατοίκους



Αδικήματα ΙΙ εινικού Κώδικα Κατά κμηνασ.κςταικατά
γεωγταφική περισχέ

Διαπραχλέντα αδικήιιατα και θεωοσύ ιενσι ως δριιστες αυτών
κατά εθνικάτητα. φύλο Και τάξεις ηλικιτόν

Ετήσια στατιστική απεικόνιση Των αδικημάτωι· και αξ.όττοινων
αυιιπεριφορών πουτνρσκαλοιντο κοισο ασθημα

1σοθε ωπσκτονίες. λα’ατείες. κλοπές — διαρρήξεις

Αδικήματα Που αφορούν στην ιιαράναμη εσοδο κιτ Παραί,Ονή

στη λώρα

Συμ·ότητα τη*ιλημ-άτων ανά τύπο εναλήματος

Ιί0αοστό εγκληματικών αιτριτττώστων που εξιχνιαεπηκαν στο
σύνολο Των ενκλιτιιάτων

Σύνολα εργαζομένων ο-τη δημόσια ασφάλεια

Αριθμάς κατοίκων ανά αοτυνομικό. ανά αστυνομικό Τμήμα Και
ανά Περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκοιις — αναλογία
κατοί κων ανά αστυνομικό τμή υα Και ττεοιο νή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες γιο αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
αυμιετριφο ράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα. ναρκωτικά. τροχαία. κλοπές, τραμ οκρατι’α)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλι%ι την τελευταία 5ττ(α
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία]

Αριθμός τισερχό μεσων αστικών. ερ ιαεικώνκαιτμπορικών
διαφορών

Ας·.θνές ειοεηοάροενων διοικητικών περι τττιλσεων

Συεολ.κός πόνος που σπα ιτειται για -τι-ν επίλυση αστικών.
εμπορ.·ιών. ε ργατικών. διοικητικών και ων υποθέσεων
Μέσος χτόνος έκδοσης δεκαστικών ατοφάσεων (Ειρηνοδ ικεία.
Πρε.ιτοδτκεία._Εφετεα._μειος_Ιίόγος/Συοβούλια_Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέ στων ανά δικαστή (Ποινικά. πολιτικέ και
διοικητικά_δικαστήρια
Ποσοστό δικαστικών αποφάσετιν οου ακυρώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση

Αοιθμός υπσόέσα·ν παε τ·πλύοντοι ιε Το σύστημα Του
εξωδικαστικού ιτυμβιβασμού
Αξιοοο{ηστ· ενολλακτικών μεθόδων τττίλυειης διαφορών. πχ
διαμεασλαβεσι
Στήριξη των ατόμων Που χρήζουν οροστασίας αλλά δεν
διαθέτ ουσ τό ροιις_(νομική_προστασία)

Κόστος τρααφειγής α-τη δικαιστνύι·η

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικαγρόφων

ΙΙ οσοστό διτκττεραιου μένων κατ έτος υποθόσοων έναντι
τκκρεμών_σε ετήσια_Και_συνολική_βάση_κκκρεματήτων)
Ποσοστά ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση. για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές_μετατρέψιμες_σε χρήμα

Μέσο κόσταςαωφρσνιστικού συστήματος ανά κ ρατούμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φολάκων) ανά κρ ατσύμενο

,ε Ανάπτυξη — Εττενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔ’ΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την Τελευταία 5ατία
Πρόσφατα Επιόιωκόμενος
στοιχεία στσχος (3ετεα)

Δόιετης στειικάσμιαςον’ταγωνιστικότητας Ι
Επενδύσειςως %ΑΕΠ

Άμεσες ξένε ς επενδύσεες ως % ΑΕΠ

Αρεθμός επιχειρή στων ποιι ανοίγουσ ανά κλάδο Και περιφέρεια
Κα. αντίστοιχος αριθμός απασχολου,ιένων ον αυτές
Αρεθμός ε’τιχειρήσειι·.· που κλ είναυν ανά κλάδο Και περεφέρεια Ικαι_αντίστοιχος αριθμός_απασχολουμένων_Πε_αυτές

Δ.α.κ·ητεκό κότταςσύατααης επιχειρήσεων Ι
Μέστς χρόνος ειύστσαητ επιχειρήσεων:

ΙΙΕΡΙΒΑΛΑΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΚ& Εέλήη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επώιωκόμενος

Μονάδες Ετήσιες εκπομπές αερίω νυτμιιτιροιρι κής ρύπανσης
Κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολαγικούς
καθαριομούς
Ποσοστό των ακτών π ου κρίνονται κατό.ηλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνο λσ τωε δυνάμενων να χρησιμοποεηθσύν
ακτών



Αριθμός ελέων καταλληλότητος δικτύου ύδρευ ετης Κατ’ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμότων που

διατέθηκαν σε όλλες χρήσεις (Π.χ. ανακύκλωση. παραγωγή
ενέργειας, λιπασ ματοετοίηση)

Ποσοστό διοτιθέμενων απορριμμότων σο ΚΊΑ

Ποσοστό δασικών εκτόσεωνπου κοταστριοφηκαν ποτό Πυρκαγιά

/ σύνολα δασικών εκτάσεων
Ποσοστό οναδοσωθεισών (με φυσικέ ή τειητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κεετεσ·τραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοοτό προστοτευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού ποα διατίθεται για Θέματα
Προστασίας περιβάλλσντσς

Κατανάλωση Ενέργειας κατό Κεφαλή

Κατανάλωση Ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας απο ανανεώ σιμες πηγέςενέργειαςκατά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

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

Ψηφιακή διακυβέρνηση

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

________

ΑΜΕΣΗ ΕΙ Χ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΕΙ

) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

1) Εάν ε[ναι έμμεση,
εξηγήστε:

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

________

ΝΑΙ__ΕΙ Οχι__ΕΙ

______________________________________

Εξηγήστε:

12
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΕΙ οι ΕΙ



Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήοτε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρδρο Στόχος
Ενισχύεται το πάσης ψύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό

Ι και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε όλα τα νοσοκομεία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στρατιωτικά και

πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.),

στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο

Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, στο Ειδικό

Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική

Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο

Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) με έκτακτη οικονομική ενίσχυση γιατο έτος

2021 ίση προςτο ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού

μισθού.

Στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση του προσωπικού της

πρώτης γραμμής που κλήθηκε να αντέξει την ιδιαίτερη πίεση

της πανδημίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021.

Για τον λόγο αυτό δικαιούχοι του επιδόματος ορίζονται κατ’

αρχάς όσοι απασχολήθηκαν στα μνημονευόμενα στην παρ. 1

νοσοκομεία και Φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος

απότην 1η.1.2021 έως καιτην 30η.11.2021, ήτοι επί της ουσίας

όσοι έχουν ασχοληθεί αδιαλείπτως και βρίσκονται μέχρι και

σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.



Για τον λόγο αυτό η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις
περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που
απασχολείται στους ψορείς της παρ. Ι απουσιάζει με
οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα Της παρ. 2,

με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και σε περίπτωση που ο
δικαιούχος έχειτεθείσε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή

του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και μέχρις ότου αρθεί

η αναστολή με απόψαση του Φορέα στον οποίο υπάγεται.

Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις που η οικονομική ενίσχυση
χορηγείται σε υπαλλήλους ή Προσωπικό που απασχολήθηκαν

σε μικρότερο του άνω προβλεψθέντος διαστήματος (1.1.2021

έως 30.11.2021), χορηγείται τμήμα της έκτακτης Οικονομικής Ι

ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

2 Σύμφωνα μετην παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4274/2014, όπως
αυτή προστέθηκε με το άρθρο 203 του ν. 4820/2021 (Α’ 130),
για την πληρωμή μέσω προκαταβολών υποχρεώσεων του
Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και οι επιχορηγήσεις
για την κάλυψη των δεδουλευμένων των απασχολούμενων στα
αναψερόμενα στην εν λόγω διάταξη νοσοκομεία ΕΣΥ και
λοιπούς ψορείς, απαιτείται η εξασφάλιση φορολογικών και
ασψαλιστικών ενημεροτήτων των εν λόγω νοσοκομείων και
φορέων, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δυσχερές να
εξασψαλιστεί άμεσα και μάλιστα άνευ παρακρατήσεων.

Δεδομένου λοιπόν ότι οι εν λόγω επιχορηγήσεις δεν
κατατείνουν στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων των
νοσοκομείων, αλλά στην πληρωμή των εργαζομένων, δεν
νοείται να εξαρτάται η πληρωμή των τελευταίων από τις όποιες
υποχρεώσεις των νοσοκομείων και λοιπών φορέων,

Επιπροσθέτως, η έγκαιρη καταβολή της ειδικής επιχορήγησης
που κατατείνει στην κάλυψη των άνω εψημεριών και
υπερωριών και αποζημιώσεων, ιδίως μεσούσης της πανδημίας,
δύναται να εξαοψάλιστεί μόνο με τη μέθοδο των
προκαταβολών, καθώς σε περίπτωση επιλογής της έτερης
εναλλακτικής μεθόδου των χρηματικών ενταλμάτων, η
εξόψληση των δεδουλευμένων θα είναι τόσο καθυστερημένη
χρονικά, που αφενός θα προκαλέσει τριγμούς στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας και στην ομαλή εξέλιξη του εμβολιαστικού
προγράμματος και αφετέρου θα βλάψει ανεπανόρθωτα την
αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι μάχιμου
προσωπικού για την καταπολέμηση της πανδημίας.



Για τους λόγους αυτό που συνιστούν εξέχοντες λόγους

δημοσίου συμφέροντος προβλέπεται η εξαίρεση από την παρ.

2 του άρθρου 114 του ν. 4274/2014, όπως αυτή προστέθηκε με

το άρθρο 203 του ν. 4820/2021, των διαδικασιών που αψορούν

στις περιπτώοεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 278) και

των κατ’ εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποψάσεων

των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας υπό στοιχεία

ΒΙα/16753/632015 (Β’ 382) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά

με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της παρ. 1 του

άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και υπό στοιχεία

Β1α/40751/29.5.2015 (Β’ 1018) για τη ρύθμιση Θεμάτων

σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου

33 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) για την αποζημίωση του ιατρικού

προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί

Ε.Σ.Υ. και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, καθώς επίσης εξαιρούνται και οι διαδικασίες

που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου

τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16) και του άρθρου

267 του ν. 4798/2021 (Α’ 68).

Τα ποσά που αφορούν στις προαναψερόμενες περιπτώσεις

καταβάλλονται στους ψορείς με τη διαδικασία των

προκαταβολών της παρ. 1 ίογ άρθρου 114 του ν. 4270/2014,

ήτοι ως ακριβώς ίσχυε το εν λόγω άρθρο πριν την τροποποίησή

του από το άρθρο 203 του ν. 4820/2021.

Η προτεινόμενη διάταξη θα ισχύει έως την 31’.3.2022.

3 Η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα στη Γενική

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη σύναψη των

απαιτούμενων συμβάσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η

άμεση, ανεμπόδιστη και ασφαλής αποθήκευση, φύλαξη και

μεταφορά των εμβολίων και των αναλωσίμων τους κατά του

κορωνοΙού ςονΙΒ-19 στα εμβολιαοτικά κέντρα της

Επικράτειας, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών

σχετικών μετην ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων

και των υπηρεσιών ασψάλισής τους, κατά τη διαδικασία

αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Λιευκρινίζεται έτι σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη ρύθμιση

προβλέπει για τις κατά τον εν λόγω τρόπο συναφθησόμενες

συμβάσεις, περιορισμένη, οκτάμηνη διάρκεια, από τις

15.12.2021 και εφεξής, με δυνατότητα έγγραψης παράτασής

τους, μόνο εφόσον απαιτηθεί.



4 Με την προτεινόμενη ρύθμιση και σύμψωνα με τη σχετική
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοΙού ςονΙο-19, περιορίζεται ο χρόνος
ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τον κορωνοϊό ςονιο
19 από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα (90)

ημέρες για την προστασία του γενικού πληθυσμού έναντι του
κορωνοΙσύ 0νΙ049.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογσύμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΛ
Δ)Ο)ΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΙΙΝΙΑ&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΝΗΣΙιιτΚοΤΗτΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΚΣ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ Χ

Χ Χ



Αυξηυένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατατείνει στην ενίσχυση και ορθή λειτουργία του Εθνικού

ΣυστήματοςΥγείας, στην ομαλή εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος και, εντέλει, στην καταπολέμηση της

πανδημίας του κορωνοϊού £ονΙΒ-19.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Ι Όπως προβλέπεται στην ‘Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Ειδική ‘Εκθεση.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΑΙΤΙΣΙ’ΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλή4ιεις /
κινητικότητο

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ρΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΏΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχουςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

ΚίΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Αλλο

Η προτεινόμενη τροπολογία δεν εγκυμονεί κινδύνους, καθώς οι ρυθμίσεις της διασψαλίζουν πλήρως τα
δικαιώματα όλων των κοινωνικών ομάδων στις οποίες αφορά.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΙΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 2 και 5 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
5 Ικα ιο

Π (συμττεριλ αμ8ανομέ νου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

1 Απόφαση

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις



27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία &_όασικό περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατα ή άλλο εθνικά
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Ο (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

. Στοιχεία & όααικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ο Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Ο Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
π διεθνή δικαστήρια ή

διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1; Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 4 Άρθρο 24

Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

νόσησης - Τροποποίηση της παρ. 2

του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και 1. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας

της δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται



της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.

4820/2021

Ι. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24

του ν. 4865/2021 (Α’ 238)

τροποποιείται ως προς την ισχύ του

πιστοποιητικού νόσησης από εκατόν

ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα

(90) ημέρες και διαμορφώνεται ως

εξής:

«(α) όσοι έχουν νοσήσει και για

διάστημα ενενήντα (90) ημερών από

τη νόσηση και»

2. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του

άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’

130) τροποποιείται ως προς την ισχύ

του πιστοποιητικού νόσησης από έξι

(6) μήνες σε ενενήντα (90) ημέρες και

διαμορφώνεται ως εξής:

«Δεν υπέχουν την υποχρέωση των

παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και

για διάστημα ενενήντα (90) ημερών

από τη νόσηση και όσοι έχουν

αποδεδειγμένους λόγους υγείας που

εμποδίζουν τη διενέργεια του

εμβολίου.».

3. Στο πρώτο εδάψιο του άρθρου 205

του ν. 4820/2021, ως προς την

υποχρέωση επίδειξης του

πιστοποιητικού νόσησης,

αντικαθίστανται οι λέξεις «ή έχουν

νοσήσει εντός του τελευταίου

εξαμήνου» από τις λέξεις «ή έχουν

νοσήσει εντός των τελευταίων

ενενήντα (90) ημερών», καιτο πρώτο

εδάψιο διαμορψώνεται ως εξής : «Οι

εργαζόμενοι στον δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν

υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού

ςονιο-19 όλα τα ψυσικά πρόσωπα που

έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή

τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας

και έχουν γεννηθεί έως και την

31η.12.1961. Τα πρόσωπα του πρώτου

εδαψίου πρέπει να έχουν λάβει την

πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την

Ιδη Ιανουαρίου 2022, η δε ολοκλήρωση

του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να

γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες

διαδικασίες και στον προβλεπόμενο

χρόνο.

2. Δεν υπέχουν την υποχρέωση της παρ.

1: (α) όσοι έχουν νοσήσει και για

διάστημα εκατόν ογδόντα (180)

ημερών από τη νόσηση και (β) όσοι
έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας

που εμποδίζουν τη διενέργεια του

εμβολίου, σύμφωνα μετην υπό στοιχεία

ΔΙα/ Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινή

απόφαση του Υπουργού και του

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794),

όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικώς, τα

άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να

υποβληθούν στη διαδικασία του

εμβολιασμού για αντικειμενικούς

λόγους, που σχετίζονται με την

πραγματική τους κατάσταση, ως

συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι

βαριές περιπτώσεις αυτισμού και

επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται

από την υποχρέωση εμβολιασμού,

ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση

του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν

έγκρισης από τις επιτροπές ανά

υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω

κοινής υπουργικής απόψασης. Δεν

εμπίπτουν, επίσης, στο πεδίο

εψαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες



ολοκληρώσει τον εμβολιασμό

απέναντι στον κορωνοϊό ιΟνιο-ιθ ή
έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων
ενενήντα (90) ημερών,
υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν
στον προϊστάμενο της οργανικής
μονάδας όπου υπηρετούν ή στον
εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηψιακό

Πιστοποιητικό 0ΙΒ-19 της Ε.Ε. (Ευ

ΒΊέΙ8Ι ςονιο ς&Γιι1ε3ι€ ΕυΧ) του

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021

και του άρθρου πρώτου της από

30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Ν 87), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.

4806/2021 (4’ 95) με πληροΦορίες

σχετικά με την κατάσταση του

ψυσικού προσώπου-κατόχου του

όσον αψορά στον εμβολιασμό ή στη
νόσηση από τον κορωνοϊό ςΟνΙο-19,

ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5

του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’

256), ή βεβαίωση θετικού

διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του

άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020

(Β’ 1298) κοινής απόψασης των

Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή
ισοδύναμο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση τρίτης χώρας, εψόσον

υψίστανται.».

εργαζομένων που υποχρεούνται σε

εμβολιασμό κατ’εψαρμογή του άρθρου

205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

3. Η συμμόρψωση με την υποχρέωση

του παρόντος άρθρου αποδεικνύεται

διαζευκτικά μέσω:

α) Ψηψιακού Πιστοποιητικού ιΌνΙο-Ιθ

της ΕΕ. (Ευ Ι εονο εετιι1ειε

Ευοςς) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και

του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’

87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1

του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με

πληροψορίες σχετικά με την κατάσταση

του ψυσικού προσώπου-κατόχου του

όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη

νόσηση από τον κορωνοϊό ςονιο-ι9,

β) βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5

του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (4’

256),

ν) βεβα[ωσης νόσησης που

επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό

έλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’

αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής

απόφασης των Υπουργών Υγείας και

Επικρατείας,

6) ισοδύναμου πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης τρίτης χώρας.



4. Στην περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης της παρ. Ι επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ
μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας

της πρώτης δόσης έως και τη δεκάτη

πέμπτη ημέρα του μήνα και

ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού

κύκλου σύμψωνα με τις προβλεπόμενες

διαδικασίες και στον προβλεπόμενο

χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτόν,

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση
διενέργειας της πρώτης δόσης από τη
δέκατη έκτη ημέρα του μήνα και
εντεύθεν, επιβάλλεται το σύνολο της
κύρωσης του πρώτου εδαψίου. Ειδικώς

νια τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την

παραβ[αση της υποχρέωσης της παρ. Ι
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις της
παρούσας αίρονται από την πρώτη μέρα
του επόμενου μήνα από την

πραγματοποίηση της πρώτης δύσης. Σε
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του
εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον

προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις
επιβάλλονται από τσ χρονικό σημείο

θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης,

σύμφωνα με την παρ. Ι. Το σχετικό

πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται

αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον

Κώδικα Είσπραξης Δημσσίων Εσόδων

(ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).

5. Για την επιβολή του διοικητικού
προστίμου της παρ. 4 διαβιβάζονται

περιοδικά τα αναγκαία προσωπικά
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- δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο,

πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία

γέννησης και Αριθμός Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης, με τήρηση όλων

των σχετικών εγγυήσεων και

εψαρμοζομένου του άρθρου 22 του

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για

την προστασία των ψυσικών προσώπων

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα και νια την

ελεύθερη κυκλοψορία των δεδομένων

αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας

95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων

[ΓΚΠΔ] (1 119), από Την εταιρεία μετην

επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κοινωνικής Ασψάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)

στη Γενική Γραμματεία Πληροψοριακών

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

(ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηψιακής

Διακυβέρνησης, προκειμένου να

προσδιορισθεί ο Αριθμός Φορολογικού

Μητρώου των υπόχρεων Φυσικών

προσώπων. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ

διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου

εδαψίου ατην ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο

Υγείας και η ΗΔΙΚΑ ΑΕ. έχουν την

ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας

και της Εκτελούσας την Επεξεργασία,

σύμψωνα με τις περ. 7 και Β Του άρθρου

1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται

οτα άρθρα 55 και 55Α του ν. 4764/2020

(Α’ 256) και στο άρθρο 29 της από

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.

4684/2020 (Α’ 86). Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως

ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας

αποκλειστικά για τον σκοπό της

βεβαίωσης και είσπραξης ιων δημοσίων

εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και υπό αυτήν

την ιδιότητα διασψαλίζειτην προστασία



των δικαιωμάτων των προσώπων,

ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με

το ενωσιακό και εθνικά δίκαιο και,

ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΓΚΓΙΔ και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η

ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό

της ταυτοποίησης των υπόχρεων

ψυσικών προσώπων.

6. Οι πόροι που συγκεντρώνονται από

την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4

αξιοποιούνται αποκλειστικά για την

ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος

Υγείας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
του κορωνοϊσύ ΟΙΙ3-19.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Υγείας, Οικονομικών, Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και του Διοικητή της

ΛΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται:

αα) η διαδικασία προσδιορισμού από

την ΗΔΙ.Κ.Α. των ψυσικών προσώπων

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος, τα αναγκαία δεδομένα

για τον προσδιορισμό του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων

σε εμβολιασμό ψυσικών προσώπων, ο

τρόπος διαβίβασης αυτών και οι
αναγκαίες διαλειτουργικότητες με

μητρώα του δημοσίου τομέα για την

ταυτοποίηση των ανωτέρω προσώπων,
σι ειδικότεροι όροι και τα αναγκαία
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, ο χρόνος τήρησης αυτών,



καθώς Και τα ζητήματα άσκησης των

δικαιωμάτων των υποκειμένων,

αβ) οι διαδικασίες ελέγχων,

διαπίστωσης των παραβάσεων,

βεβαίωσης και είσπραξης Του

διοικητικού προστίμου, και

αγ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

για την εψαρμογή του παρόντος.

β) Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται ο

τρόπος και η διαδικασία διάθεσης των

πόρων που προέρχονται από την

επιβολή των κυρώσεων του παρόντος

άρθρου.

γ) Με απόψαση του Υπουργού Υγείας,

δύναταινα τροποποιείται η ημερομηνία

του πρώτου εδαψίου της παρ. 1,

προκειμένου το παρόν να εφαρμόζεται

σε ψυσικά πρόσωπα που

συμπληρώνουν το εξηκόστό (όΟό) έτος

της ηλικίας τους μετά την 31η.12.2021.

δ) Με απόΦαση του Υπουργού Υγείας,

λαμβανομένων υπόψη των επίκαιρων

επιδημιολογικών δεδομένων,

καθορίζεται ο χρόνος λήξης της ισχύος

του παρόντος.
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Άρθρο 205

Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή
βεί3αίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

Οι Εργαζόμενοι στον δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν

ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι

στον κορωνοϊό ΟΙ0-19 ή έχουν

νοσήσει εντός του τελευταίου

εξαμήνου, υποχρεούνται, όπως

επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της

οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή
στον εργοδότη τους, αντίστοιχα,

Ψηψιακό Πιοτοποιητικό ςονιο-ι9 της

ΕΕ. (Ευ 0ίιΙ ςΟνιο ςθΓιί(ε8 Ευος)

του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου 2021 και

του άρθρου πρώτου της από 3052021

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’

87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι

του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με

πληροψορίες σχετικά μετην κατάσταση

του ψυσικού προσώπου-κατόχου του

όσον αψορά στον εμβολιασμό ή στη

νόσηση από τον κορωνοϊό ΟνΙΟ-Ι9, ή
βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του

άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Ν 256), ή
βεβαίωση θετικού διαγνωστικού

ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’

αρ. 2650/10.42020 (Β’ 1298) κοινής

απόφασης των Υπουργών Υγείας και

Επικρατείας, ή ισοδύναμο

πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης

χώρας, εφόσον υψίστανται. Το

πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του

πρώτου εδαψίου ελέγχεται από τον

εργοδότη μέσω της ειδικής

ηλεκτρονικής εψαρμογής της παρ. Ια

του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’

118), τηρουμένων και των λοιπών

διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η



υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις

31.12.2021.

Άρθρο 206

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

1.α. Για επιτακτικούς λόγους

προστασίες της δημόσιας υγείας,

εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του

κορωνοϊού ςονιο49 όλο το προσωπικό

των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών

μονάδων ψροντίδας ηλικιωμένων και

φροντίδας ατόμων με αναπηρία

(ιατρικό, παραΙατρικό, νοσηλευτικό,

διοικητικό και υποοτηρικτικό

προσωπικό), ήτοι:

(α) Κέντρα Αποθεραπείας

Αποκατάστασης Κλειοτής Νοσηλείας,

Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

Ημερήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες

Μονάδες Ιατρικής Αποκατάστασης του

άρθρου 15 του π.δ. 395/1993 (Α’ 166).

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

για άτομα με αναπηρία του άρθρου 30

του ν. 2072/1992.

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων

με Ειδικές Ανάγκες της απόψασης του

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό

στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (8’ 825).
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(8) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

της παρ. 5 του άρθρου Ι του ν.

2345/1995 (Α’213).

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων

του πδ. 631/1974 (Α271).

(οι) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του

άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’Ιό), στις

οποίες ψιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή
άτομα με αναπηρία.

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως

πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου

Κανονισμού Παροχών Υγείας της 3Ιης

Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898).

(η) Οικοτροψεία του άρθρου 30 του

Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

(θ) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου & του ν.

861/1979 (Α2).

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας

Ηλικιωμένων της απόφασης του

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό

στοιχεία ΠΙγ/ΑΓΠ/οικ.149&3/2001 (Β’

1397).

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας

Φροντίδας της απόψασης του Υπουργού

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

3€



Ασψαλίσεων υπό στοιχεία Π4α

οικ.4633/1993 (Β’ 789).

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών Και Ατόμων με Αναπηρία

(ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν.

4756/2020 (Α235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται

στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Ι.β. Για επιτακτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας, κάθε
νεοεισερχόμενος ψιλοξενού μενος στις
ανωτέρω κλειστές μονάδες και στις
μονάδες των περ. β’ και γ και κάθε
ωψελούμενος στις ανωτέρω λοιπές
ανοιχτές μονάδες πρέπει υποχρεωτικά
να έχει πραγματοποιήσειτην Πρώτη τη
μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του
κορωνοΙού ςονιο-ι9 και να
ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο
σύμψωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο
χρόνο. Από την υποχρέωση του
προηγούμενου εδαψίου εξαιρούνται τα
Πρόσωπα, οτα οποία παρέχονται

υπηρεσίες από τις δομές της περ. α’ της
παρ. Ι.α.

2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται

υποχρεωτικά κατά του κορωνοΙού
ςονιο-ι9 όλο το προσωπικό (ιατρικό,
παραΙατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό
και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές,
δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας



(διαγνωστικά κέντρα, κέντρα
αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία,
δομές πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας,
μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο

Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός

Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς

και στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η υποχρέωση του
πρώτου εδαίου καταλαμβάνει καιτους

ψοιτητές προγραμμάτων σπουδών α
και β’ κύκλου των Σχολών Επιστημών
Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους
σπουδαστές των Ινστιτούτων

Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.) και
των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν
σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία
που διεξάγεται σε νοσοκομεία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε
πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε
ιδιωτικές δομές υγείας.

3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. Ι
και 2 νοείται κάθε ψυσικό πρόσωπο ιτου
παρέχει προς τον ψορέα λειτουργίας
τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με
επαχθή αιτία ή εθελοντικά ή διεξάγει

πρακτική άσκηση στο πλαίσιο
εκπαιδευτικής διαδικασίας

προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή
ιδιωτικών Εκπαιδευτικών δομών

οποιασδήποτε βαθμίδας, με ψυσική
παρουσία εντός των δομών αυτών,
καθώς και κάθε ψυσικό πρόσωπο που
παρέχει υπηρεσίες, με ψυσική

παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε
νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι
συμβεβλημένος ο ψορέας λειτουργίας
των δομών.

4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ.
Ι και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για



διάστημα έξι (6) μηνών απότηνόσηση
και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους
υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια

του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του

πρώτου εδαψίου, στη βάση ειδικής
λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών,

εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές
ανά υγειονομική περιψέρεια, Οι οποίες
αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού

Συστήματος Υγείας και

πανεπιστημιακούς ιατρούς. Ειδικώς τα
άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να
υποβληθούν στη διαδικασία του
εμβολιασμού για αντικειμενικούς
λόγους, που σχετίζεται με την

πραγματική τους κατάσταση, ως
συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι
βαριές περιπτώσεις αυτισμού και
επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται
από την υποχρέωση εμβολιασμού, με

αιτιολογημένη εισήγηση του
θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν

έγκρισης από τις επιτροπές του
δεύτερου εδαψ[ου.

5. Για την εφαρμογή των παρ. Ι και 2

απαιτείται η επίδειξη Ψηψιακού
Πιστοποιητικού £ΟΙΒ-19 της ΕΕ. (Ευ

0ΊιΜ ονιΒ ς8ιέ11ςι8 ΕυΟ) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου 2021 και

του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

(Α’87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1

του ν. 4806/2021 (Α’95) με πληροψορίες
σχετικά με την κατάσταση του ψυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αψορά
στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον
κορωνοΙό ςονΙο-19, ή βεβαίωσης



εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55
του ν. 4764/2020 (Α256), ή βεβαίωσης
θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ.
1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ.
2650/10.4.2020 (Β 1298) κοινής
απόψασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας, ή ισοδύναμου

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης

χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση
του πρώτου εδαψίου ελέγχεται από τον
εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας

μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής

εψαρμογής της παρ. Ια του άρθρου 33
του ν. 4816/2021 (Α’118), τηρουμένων

και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω

άρθρου.

6. 0 εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος
μονάδας οψείλει να ενημερώνει τους
εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο
για τις υποχρεώσεις που απορρέουν

από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση

της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό

πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη
μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου

2021, η δε ολοκλήρωση του
εμβολιαοτικού κύκλου πρέπει να γίνει
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες

διαδικασίες και στον προβλεπόμενο

χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το
υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει
λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση
έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, με
εξαίρεση τους Φοιτητές και σπουδαστές

που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή
τη μοναδική δόση έως την 30ή
Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του
εμβολιαοτικού κύκλου πρέπει να γίνει

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες

διαδικασίες και στον προβλεπόμενο
χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της

Ηθ



υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι

ακόλουθες συνέπειες:

α) Ειδικώς στην περίπτωση

εργαζομένων σε Φορείς του δημοσίου

τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014

(Α 143), που εμπίπτουν στο πεδίο

εψαρμογής του παρόντος, με απόφαση

του επικεφαλής του ψορέα επιβάλλεται,

κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό

μέτρο της αναστολής καθηκόντων για
επιτακτικούς λόγους προστασίας της

δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο
αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής

δημόσιας υπηρεσίας, δεν
καταβάλλονται αποδοχές. Με την

πραγματοποίηση της πρώτης ή της
μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με

όμοια απόψαση του ψορέα, υπό την
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του
εμβολιαστικού κύκλου, σύμψωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της

περ. (α) και μέχρι την πραγματοποίηση

της πρώτης ή της μοναδικής δόσης,

όπως επίσης σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου σύμψωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο

χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην
κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας

του εργαζομένου και απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής αποδοχών

για το χρονικό διάστημα μη παροχής
- εργασίας λόγω εψαρμογής του



παρόντος. Το προηγούμενο εδάψιο

εψαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου,

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,

καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης

εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή
προσωπικού που συμβάλλεται με
εργολάβο. Στον εργοδότη που
απασχολεί προσωπικό ή παρέχει

υπηρεσίες σε ωψελούμενους κατά

παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιμο: βα) δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και
έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ

και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που
διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι
χιλιάδων (20000) ευρώ για κάθε
παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων

(200.000) ευρώ. Υπόχρεο εργοδότη, για
τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος,

συνιστά κάθε εργοδότης για το σύνολο

του προσωπικού του, στο οποίο
περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε
αυτόν ή το απασχολούμενο σε αυτόν
μέσω Εταιρειών Προσωρινής
Απασχόλησης προσωπικό. Κατ’
εξαίρεση, υπόχρεοι εργοδότες είναι οι
πάροχοι υπηρεσιών-εργολάβοι για το
προσωπικό που απασχολούν σε δομές ή
και Φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος, στο πλαίσιο

εκτέλεσης σύμβασης παροχής

υπηρεσιών.

γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που
εργάζονται στις δομές που εντάσσονται

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ως
ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και
έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
και, β) σε περίπτωση υποτροπής, που



διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι

χιλιάδων (20.000) ευρώ νια κάθε

παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων

(200000) ευρώ.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που

παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις

ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του

παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, σι

ακόλουθες κυρώσεις:

γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και

αζημίως για το Δημόσιο, από την

ημερομηνία της βεβαίωσης της
παράβασης, κάθε σύμβαση του

επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και

τα δημόσια ασ4αλιστικά ταμεία,

γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα

ηλεκτρονικής συνταγογράψησης του ν.

3892/2010 (Α’ 189), και

γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα

εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του
ν. 392/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν

ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές

πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας

(ιδιωτικά ιατρεία, ψαρμακεία) οψείλουν

να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της
δομής έγγραψο με το οποίο

ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι

εργαζόμενοι στη δομή έχουν
εμβολιαστεί σε συμμόρψωση με το

παρόν. Η παράλειψη της τήρησης της



υποχρέωσης του προηγούμενου

εδαψίου τιμωρείται με διοικητικό
πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300)

ευρώ.

Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης
ισχύουν νια παραβάσεις που τελούνται

από τη δημοσίευση του παρόντος. Ι

5) Στην περίπτωση ψοιτητών, ο
επικεψαλής της ακαδημαϊκής μονάδας
και ο διδάσκων κάθε μαθήματος, καθώς
και ατην περίπτωση των σπουδαστών
των 1ΕΚ. και των Κολλεγίων, οι

Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των
αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται
να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή του
ψοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε
είδους εκπαιδευτική διαδικασία που
διεξάγεται εντός των νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών
νοσοκομείων και των ιδιωτικών δομών
υγείας.

7. α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηψιακής
Διακυβέρνησης Και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να
εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι

κατηγορίες των προσώπων που
υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να
καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος
διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς
και τυχόν προτεραιοποίηση, η
παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου
της συμμόρφωσης μετην υποχρέωση, οι

ειδικότεροι όροι προστασίας των
προσωπικών δεδομένων και
προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία



λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος. Με την Ιδια ή όμοια απόψαοη
δύνανται να εξειδικεύονται οι

προβλεπόμενες κυρώσεις, να
καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την

εψαρμογή του παρόντος καιτα αρμόδια
όργανα ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, η διαδικασία ελέγχων και

βεβαίωσης των παραβάσεων, η
διαδικασία και ο τρόπος επιβολής
κυρώσεων, βεβαίωσης και είσπραξης
διοικητικών προστίμων, ο τρόπος, ο
χρόνος και οι συνέπειες άρσης των

κυρώσεων και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η
διαδικασία απαλλαγής από την

υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς
λόγους και καθορίζονται άλλες
αναγκαίες λεπτομέρειες για την

εψαρμογή της παρ. 4.

& Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου
επαναξιολογείται έως την 31η.122021.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολομούμενης ρύϋμισης ,

Καταρμουμενες διαταξεις
που ττροόλέπουν κατάρηαη

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν

επέρχεται κατάργηση ισχυουσών

διατάξεων.
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Αριθμ. 360 / 27/2021

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων
ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»

Α. Με την υπόψη τροπολογία. ρυθμίζονται τα ακόλουθα Θέματα:

Ι. Προβλέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πάσης
φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις
μνημονευόμενες δομές και φορείς υγείας, [νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.),
κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γενικά
Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Θήρας, Ειδικά Κέντρο Υγείας και Ψυχιατρική
Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και Εθνικά Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)].

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με τη μισθοδοσία μηνός
Δεκεμβρίου 2021, στο ακέραιο, εφόσον οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι έχουν
μισθοδοτηθεί καθ’ όλο το χρονικά διάστημα από την Ιη Ιανουαρίου 2021 μέχρι
και την 30η Νοεμβρίου 2021 και ισούται με το ήμισυ του καταβαλλομένου
μηνιαίου βασικού μισθού των δικαιούχων για το προαναφερόμενο διάστημα. Σε
αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται τμήμα αυτής, ανάλογο προς το χρονικά
διάστημα της μισθοδοσίας των δικαιούχων.

Ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις εργαζομένων που εξαιρούνται από την
καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης.

Η ανωτέρω παροχή, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του
άρθρου 28 του ν. 4354/2015, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψησίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική
Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1.14 παρ.2 του ν.4270/2014 δεν έχουν
εφαρμογή, έως την 3Π.3.2022, οι διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας καθώς και των ενεργειών και αποτελεσμάτων συμψηφισμού του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όσον αφορά στην καταβολή της ειδικής
επιχορήγησης με τη διαδικασία των προκαταβολών του εν λόγω άρθρου, σε
νοσοκομεία και λοιπούς φορείς υγείας για τις αποζημιώσεις του ιατρικού και
λοιπού μνημονευόμενου προσωπικού που αφορούν σε εφημερίες και πρόσθετες
αμοιβές (υπερωριακή απασχόληση κ.λπ.).
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3. Παρέχεται η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
να συνάπτει, συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, με σκοπό την απρόσκοπτη
εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών και την έγκαιρη διάθεση των
εμβολίων στα Εμβολιαστικά Κέντρα μέσω της εξασφάλισης των
μνημονευόμενων υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους
στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.

Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων άρχεται από την 15η122021, με
δυνατότητα έγγραφης τταράτασης.

4. Μειώνεται στο ήμισυ (από 180 σε 90 ημέρες) το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο δεν υπέχουν την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού:
α. οι νοσήσαντες από κορωνοΙό που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή
τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την

β. το μνημονευόμενο προσωπικό (ιατρικό, παμαϊατρικό, νοσηλευτικό,
διοικητικό και υποστηρικτικό, φοιτητές και σπουδαστές Επιστημών Υγείας
που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδιωτικούς και δημόσιους
σορείς υγείας) ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας όπως αυτές
ορίζονται καθώς και μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων
με αναπηρία.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού δαπάνη από:
α. την καταβολή, για το έτος 2021, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο
πάσης ούσεως ιατρικό, νοσηλευτικό. διοικητικό και λοιπό προσωπικό που
υπηρετεί στις μνημονευόμενες δομές και φορείς υγείας. Η εν λόγω δαπάνη,
περιλαμβανομένων και των σόρων και κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών
ταμείων και σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, ανέρχεται στο
ποσό των 110 εκατ. ευρώ περίπου.
β. τη σύναψη συμβάσεων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της,
για την εξασφάλιση των μνημονευόμενων υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και
ιων αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού στα εμβολιαστικά κέντρα της
Επικράτειας.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια

ουΙΙΑ ΑτΜΑόου
08.12202] 17:59

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου «Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων
απολιγνιτοποίησης»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται, σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη από:
α. την καταβολή, για το έτος 2021, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο
πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό Προσωπικό που
υπηρετεί στις μνημονευόμενες δομές και φορείς υγείας. Η εν λόγω δαπάνη,
περιλαμβανομένων και των φόρων και κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών
ταμείων, ανέρχεται στο ποσό των 118 εκατ. ευρώ περίπου.
β. τη σύναψη συμβάσεων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της,
για την εξασφάλιση των μνημονευόμενων υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και
των αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού στα εμβολιαστικά κέντρα της
Επικράτειας.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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