ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της
από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών
στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Άρθρο 1
Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας
κατά του καρκίνου»
1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και
εποπτεύει δράση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. i)
της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54) υπό τον τίτλο «Προληπτικές
διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» (Δράση).
2. Σκοποί της Δράσης είναι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, η βελτίωση των
δεικτών της θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
γυναικών.
3. Φορέας υλοποίησης της Δράσης, κατά την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’
4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων και των έργων του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας.
4. Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι Ελληνίδες πολίτες και οι γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών
που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. Οι ωφελούμενες του πρώτου εδαφίου
πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών,
β) να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
γ) να μην έχουν διενεργήσει την ίδια διαγνωστική εξέταση εντός του ημερολογιακού έτους
που προηγείται εκείνου, κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση, και
δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των πέντε (5) ημερολογιακών ετών
που προηγούνται του έτους, κατά το οποίο υλοποιείται η Δράση.
5. Η διαδικασία υλοποίησης της Δράσης διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:
α) της άυλης συνταγογράφησης και εκτέλεσης του παραπεμπτικού ψηφιακής
μαστογραφίας,
β) της διάγνωσης του ακτινοδιαγνώστη και της γνωμάτευσης ιατρού συναφούς ειδικότητας
και, εφόσον διαπιστώνεται εύρημα το οποίο χρήζει περαιτέρω ελέγχου, της παραπομπής
για περαιτέρω υπερηχογραφικό έλεγχο και
γ) της άυλης συνταγογράφησης και εκτέλεσης του παραπεμπτικού υπερηχογραφήματος
μαστού της περ. β).

6. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, των άυλων παραπεμπτικών
διαγνωστικών εξετάσεων διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α’
133), περί της άυλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
φαρμάκων.
7. α) Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης της ψηφιακής μαστογραφίας της περ. α) της παρ. 5
ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο μόνο της υπό στοιχεία
Α3(γ)/οικ.76492/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών (Β’ 3458), περί της
κοστολόγησης και ανακοστολόγησης ιατρικών πράξεων.
β) Η τιμή αποζημίωσης της κλινικής εξέτασης και γνωμάτευσης της περ. β) της παρ. 5
ορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του π.δ. 127/2005 (Α’ 182), περί των αμοιβών των
ιατρικών επισκέψεων, σε τριάντα (30) ευρώ.
γ) Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης του υπερηχογραφήματος μαστού της περ. γ) της παρ. 5
ορίζεται σε οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (8,28), σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ.
157/1991 (Α' 62) που ισχύει για τις αμοιβές ιατρικών πράξεων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω τα
διαδικαστικά στάδια υλοποίησης της Δράσης, τα κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο συμμετοχής τους, η
διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών της παρ. 7, η
χρηματοδότηση των δαπανών της παρ. 7, οι οποίες βαρύνουν το εθνικό σκέλος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας και δύναται να
καλύπτονται είτε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί του συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είτε από
άλλους εθνικούς πόρους, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την
εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 2
Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων –
Προσθήκη άρθρου 83Α στον ν. 4600/2019
Στον ν. 4600/2019 (Α’ 43) μετά το άρθρο 83, περί της σύστασης και λειτουργία Εθνικών
Μητρώων Ασθενών, προστίθεται άρθρο 83Α ως εξής:
«Άρθρο 83Α
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων
1. Συστήνεται και λειτουργεί στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών
και Εφήβων (Μητρώο), το οποίο αποτελεί υπομητρώο του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών
της υπό στοιχεία οικ. 6677/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 4792), με σκοπό
την ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα, με όλα τα δοσολογικά
σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμού για Παιδιά και Εφήβους της υποπερ. iii) της περ. Α) της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4675/2020 (Α’ 54) και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
την εύκολη πρόσβαση των φυσικών, θετών ή αναδόχων γονέων ή των ασκούντων την

επιμέλεια στις πληροφορίες σχετικές με τον εμβολιασμό των παιδιών τους και την
υπενθύμιση με ηλεκτρονικά μέσα των εμβολιασμών, καθώς και την άμεση πρόσβαση των
παιδιάτρων στο ιστορικό εμβολιασμού των παιδιών και των εφήβων.
2. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου της παρ. 1 ορίζεται το Υπουργείο Υγείας. Κατά τη
σύσταση και τη λειτουργία του Μητρώου, το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος
επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής
ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L
119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’
137).
3. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ορίζεται ως εκτελούσα, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την
επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στο Μητρώο. Προς τον σκοπό αυτό, η
ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. θ) της παρ. 2 του
άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την
υλοποίηση, την τήρηση των δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα,
την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητά τους καθώς και κάθε άλλο θέμα, που αφορά
στην ομαλή λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Τα δεδομένα, προσωπικά ή μη, που καταχωρίζονται στο Μητρώο, συλλέγονται,
τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους αναφερόμενους
στην παρ. 1 σκοπούς, με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα για: α) τη λειτουργία του Μητρώου με βάση τους ειδικότερους σκοπούς
του, β) τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων
που καταχωρίζονται σε αυτό και την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και
κρυπτογράφησης, γ) την ενημέρωση των φυσικών, θετών ή αναδόχων γονέων ή των
ασκούντων την επιμέλεια με ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό τον προγραμματισμό των
εμβολιασμών, δ) την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τον
τρόπο επεξεργασίας αυτών από τους αποδέκτες, ε) τους ακριβείς όρους της διάθεσης
συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης, στ) τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, ζ)
τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος.».
Άρθρο 3
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού
1. Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού, όπως καθιερώνεται με την υπό στοιχεία Α2α/Οικ.
5648/20.11.1976 (Β’ 1425) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, τηρείται και σε
ηλεκτρονική μορφή.
2. Για την είσοδό τους στην υπηρεσία της παρ. 1, κάθε θεράπων ιατρός ταυτοποιείται με τη
χρήση των κωδικών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). Η πρόσβαση
στην υπηρεσία για τους φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την
επιμέλεια πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-EΨΠ) με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’
184) και για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας

χρήσης (One Time Password-OTP), o οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην
κινητή συσκευή του χρήστη.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για: α) το περιεχόμενο και τα στοιχεία που καταχωρίζονται,
β) τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που
καταχωρίζονται στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και την ασφάλεια της επεξεργασίας των
δεδομένων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης,
ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, γ) την άσκηση των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών από τους αποδέκτες, δ)
τους ακριβείς όρους της διάθεσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης, ε) τις
απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, στ) τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης των ιατρών
κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία για την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, ζ)
τη διαδικασία αυθεντικοποίησης των φυσικών, θετών ή αναδόχων γονέων ή των
ασκούντων την επιμέλεια των ανηλίκων, η) τη διαδικασία πρόσβασης των παιδιών μετά την
ενηλικίωσή τους, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος.
Άρθρο 4
Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις – Ηλεκτρονική έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας
Μαθητή – Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 35 ν. 4816/2021
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί σύνταξης ιατρικών
βεβαιώσεων από θεράποντες ιατρούς μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή η έκδοση του
Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), όπως αυτό καθορίζεται με την υπό στοιχεία
Φ.6/304/75662/Γ1/15.5.2014 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας, περί καθορισμού του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και
προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του
Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Β’ 1296).».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, περί των τρόπων ενημέρωσης των
ενδιαφερομένων για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσής τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 5
διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με λήψη
μηνύματος (sms), που περιλαμβάνει τον αριθμό βεβαίωσης (barcode) στο κινητό τηλέφωνο
που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης και
λαμβάνει το έγγραφο της ιατρικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail). Ειδικά για την έκδοση του Α.Δ.Υ.Μ. ενημερώνονται με τους τρόπους

του πρώτου εδαφίου οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών.».
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, περί της εξουσιοδοτικής διάταξης για την
έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τις ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται
τα είδη ιατρικών βεβαιώσεων που εμπίπτουν στη ρύθμιση του παρόντος, τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσής τους, ο τύπος, το περιεχόμενο και τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσής του Α.Δ.Υ.Μ., ο τύπος, το
περιεχόμενό του και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1.».
Άρθρο 5
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων
αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 32 του ν. 4816/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της χορήγησης μηνιαίου
επιδόματος στους ιατρούς που ειδικεύονται στην αναισθησιολογία, προστίθεται δεύτερο
εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση κάθε έτους ειδίκευσης
στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας. Στους ιατρούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι
παρατείνουν την παραμονή τους, μετά το πέρας του χρόνου ειδίκευσής τους, ως
παρατασιακοί ειδικευόμενοι, το μηναίο επίδομα του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται με την
ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου παράτασης.».
Άρθρο 6
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού – Τροποποίηση περ. δ) παρ. 7 άρθρου 24 ν. 4865/2021
Η περ. δ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της νομοθετικής
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας, τροποποιείται, ώστε με απόφασή του να μπορεί
να καθορίζεται όχι μόνο ο χρόνος λήξης της ισχύος της ρύθμισης περί υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού, αλλά και η αναστολή και η επαναφορά της σε ισχύ, και η περ. δ)
διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, λαμβανομένων υπόψη των επίκαιρων
επιδημιολογικών δεδομένων, δύνανται να καθορίζονται η αναστολή, η επαναφορά σε ισχύ,
καθώς και ο χρόνος λήξης της ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 7
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.
Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), περί του υπολογισμού
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, έως την 30ή.6.2022, οι
δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και
δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης
ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού
τους. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού
προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8
Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Υ.Πε. και των Κέντρων
Υγείας
1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη νομιμοποίηση
δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε,
παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Η ισχύς του δέκατου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη νομιμοποίηση
δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του
παρόντος.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως προς την εκκαθάριση
και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού
ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη
δημοσίευση του παρόντος.
4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη νομιμοποίηση
δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των
Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη
δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 9
Τακτοποίηση εκκρεμών πληρωμών προς Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών
Οι δαπάνες που αφορούν σε υπέρβαση συμβατικού αριθμού εξετάσεων, δειγμάτων για τη
γονιδιωματική επιτήρηση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις συναφθείσες
συμβάσεις μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, είναι κανονικές και νόμιμες. Οι δαπάνες
αυτές εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των οικείων Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού
του Ε.Ο.Δ.Υ., ύστερα από ισόποση επιχορήγησή του, από τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας.
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