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ΝΟΜΟΙ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 4790
Κατεπείγαυσες ρυθμίσεις για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες 
της πανδημίας του κορωνοϊσύ COVID-19, την ανά
πτυξη, την κοινωνική προστασία και την επανα
λειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΟΣ Α': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ- 

ΓΕΙΟΥΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗ

ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 

Άρθρο 1: Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών 
ελέγχων {rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής κατα
γραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 

Άρθρο 2: Διάθεση αυτσδιαγνωσπκής δοκιμασίας ελέγ
χου της νόσηοης από κορωνοϊό COVID-19 

Άρθρο 3: Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης 
κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατά
ταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις 

Άρθρο 4: Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της 
Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ'οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 
βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κο- 
ρωνοϊού COVID-19».

Άρθρο 5: Διαδικασία χορήγησης φ αρμάκω ν εκτός 
εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορω- 
νοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

Άρθρο 6: Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπα
θείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιο
ρισμό

Άρθρο 7: Κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

Άρθρο 8: Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς 
που τοποθετήθηκαν, κατ'εφαρμογή του τεσσαρακοστού 
έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου

Άρθρο 9: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλ δυτι
κού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίι ιηση 
προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ. Υ.) 

Άρθρο 10: Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. ι 
Άρθρο 11: Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 

Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 12: Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε 

Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 
Άρθρο 13: Μετακίνηση επικουρικού προσωπικφύ 
Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ια

τρών ι
Άρθρο 15; Παράταση ισχύοςτών συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτά
κτων αναγκών λόγω του κορωνρϊού COVID-19 

Άρθρο 16: Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δήμόσια 
νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων ανσ ικών 

Άρθρο 17: Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παρο
χής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.) |

Άρθρο 18: Μετακίνηση προσώπικούΤΟ.Μ.Υ.
Άρθρο 19: Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά 

διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοη€ ητικού 
προσωπικού από τον ιδιωτική τομέα για την ι· άλυψη 
αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 20: Έκτακτα μέτρα |»ια την εξασφάλιση της 
επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής 
υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών 

Άρθρο 21: Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκο
όλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκδπούς ή 
για την παρασκευή αντισηπτικών 

Άρθρο 22: Μετατροπή χρήσής κλινών για τηνκαταπο- 
λέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-h 9 

Άρθρο 23: Αναγκαστική διάθεση χώρων 
Άρθρο 24: Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλι

σμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμι ικων για 
την καταπολέμηση της διάσποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και αποζημίωση τής χρήσης του πρρς επίτα
ξη εξοπλισμού

Άρθρο 25: Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια 
θαλάσσης ασθενών |

Άρθρο 26: Χρήση αεροσκάφών για τη διενέργεια αε- 
ροδιακομιθών ασθενών 

Άρθρο 27: Ζητήματα δημρσίω ν συμβάσεων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
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δύναται να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας 
ως υπεράριθμοι σε προσωποπαγείς θέσεις. Για τον σκοπό 
αυτόν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη δήλω
ση παραίτησης του δικαιώματος διορισμού τους στο 
Δημόσιο, με τις ως άνω διατάξεις.

2. Δυνατότητα τοποθέτησης ως υπεράριθμοι σε προ
σωποπαγείς θέσεις για απόκτηση ειδικότητας έχουν και 
οι αθλητές με πτυχίο ιατρικής οι οποίοι έχουν διακριθεί 
σύμφωνα με την παρ. 1 και δεν είναι εγγεγραμμένοι στον 
ειδικό πίνακα με τους αθλητές που δικαιούνται διορισμό 
στο Δημόσιο. Για τον σκοπό αυτό, απαραίτητη προϋπό
θεση είναι η προσκόμιση βεβαίωσης διάκρισης από την 
αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
και η έγγραφη δήλωση αναγνώρισης από μέρους τους 
ότι δεν έχουν δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο.».

Άρθρο 57
Άδειες ιατρών που συμμετέχουν 
σε εθελοντικές δράσεις

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 74 του ν. 2071/1992 
( Ά 123), ως εξής:

«8. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., που συμμετέχουν σε εθε
λοντική δράση παροχής ιατρικών υπηρεσιών οποιοσ
δήποτε μορφής η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του ν. 4486/2017 (Α Ί 15), χορηγείται για τον 
σκοπό αυτό πρόσθετη ειδική άδεια μέχρι δέκα (10) ερ
γάσιμες ημέρες ανά έτος, η οποία δεν προσμετράται στο 
ούνολο των ημερών της κανονικής τους ή άλλης άδειας. 
Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από τα αρμόδια όργανα 
και αφορά το έτος στο οποίο παρασχέθηκαν οι εθελο
ντικές ιατρικές υπηρεσίες.».

Άρθρο 58 )
Αναγνώριση κέντρων εμπειρογνωμοσύνης 
και πολύπλοκων νοσημάτων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4633/2019 (Α' 161) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1.Ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πο
λύπλοκων νοσημάτων δύναται να αναγνωρίζεται κάθε 
μονάδα παροχής υγειονομικής περίθαλψης, κλινική ή 
εργαστήριο που ανήκει σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, πανεπι
στημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο, νοσηλευτικό ίδρυ
μα, που λειτουργεί με τη μορφή ν.π.ι.δ., κοινωφελούς 
ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιχορηγείται και 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή άλλο Υπουργείο. 
Η αναγνώριση του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης διε- 
νεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ή με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση 
συναρμόδιου Υπουργού. Το αίτημα και ο σχετικός φά
κελος υποβάλλονται από τη διοίκηση του νοσοκομείου 
στην κατά περίπτωση αρμόδια ΔΎ.Πε., η οποία μετά την 
έγκρισή της τα διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας. Οι διοικήσεις των νομικών προσώ
πων, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δ.Υ.Πε. 
υποβάλλουν το αίτημα και του φάκελο απευθείας στην 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Οι διοικήσεις 
των νομικών προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων διαβιβάζουν το αίτημα και 
τον φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου

οια
του
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Υγείας, μετά από έγκριση της Συγκλήτου, στην οπ 
υποβάλλονται με εισήγηση του αρμόδιου τμήματοί 
Α.Ε.Ι.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προ 
τα αιτήματα στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Ν 
ματα-Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π.) του Κεντρικού Συμβου|λί 
Υγείας (Κε.Σ.Υ.), η οποία τα εξετάζει κατ' ουσίαν 
αξιολογεί με βάση τα κριτήρια και ί ις  προϋποθέσεις 
αυαφέρουται στο άρθρο 12 του ν, 4461/2017 (Α' 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μέριμνα 
την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας r 
κοινής υπουργικής απόφασης σε περίπτωση συναι )ΐ 
διότητας, του δεύτερου εδαφίου, έηρεί μητρώο ανα 
ρισμένων κέντρων και δημοσιεύει γον σχετικό κατά 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΙΥγείας.».

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 τόυ ν. 4461 /2017 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων κα 
λύπλοκων νοσημάτων νοείται η μονάδα παροχής 
ρεσιών υγείας, που κατέχει πολύ υψηλή τεχνογνι 
και εμπειρογνωμοσύνη στο πεδίρ δράσης της γιο 
παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας 
γνώσης και φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσ; 
από νοσήματα, που απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρψ 
τεχνικών και τεχνολογικών πόρων) γνώσης και εμπε 
λόγω του χαμηλού επιπολασμού της νόσου, της π 
πλοκότητας της διάγνωσης ή της θεραπείας ή και 
υψηλού κόστους, είναι ικανή να προσφέρει επίσης ε 
μετεκπαίδευση και να διεξάγει επιστημονική έρευντ 
αντίστοιχα επιστημονικά πεδία κ|αι μπορεί να απ> 
ζεται από μία ή περισσότερες κλινικές ή μονάδες 
προτίμηση του ίδιου φορέα παρόχής υγειονομικής 
ρίθαλψης. Το Κέντρο Εμπειρογνώμοσύνης διαθέττι 
απαραίτητα εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρι 
συνεργάζεται με αυτά και στο πεδίο δράσης του 
να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σπάνιες ή πολύ 
κες νόσους ή παθήσεις χαμηλού επιπολασμού.

5. Ως Εξειδικευμένα Διαγνωστικά Εργαστήρια σπά
νιων ή πολύπλοκων νοσημάτων νοούνται τα διαγνω
στικά εργαστήρια του δημόσιου τομέα ή νοσηλευτ κού 
ιδρύματος που λειτουργεί με τη μορφή ν.π.ι.δ. παροχής 
υπηρεσιών υγείας και εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Υγείας ή άλλο Υπουργείο, τα οποία διαθέτουν αποδεί ίειγ- 
μένη υψηλή εξειδίκευση και εμπέιρογνωμοσύνη στην 
εργαστηριακή διάγνωση μιας ή περισσοτέρων στ άνι- 
ων νόσων ή πολύπλοκων νόσων ή παθήσεων χαμτ λού 
επιπολασμού στο πεδίο δράσης τους, όπως μοριε κής 
γενετικής, βιοχημικής γενετικής κάικυτταρογενετικι )ς.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Α του άρθρου 12 του 
ν. 4461/2017 (Α' 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, που ζητούν 
την αναγνώρισή τους ως Κέντρα Εμπειρογνωμασι νης 
σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων πρέπει να τ:λη- 
ρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

Άρθρο 59
Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων

Όλες οι ιδιωτικές κλινικές, που έχουν τμήμα μαιευτι
κών επεμβάσεων (μαιευτήριο), ανεξαρτήτως του >ρό-
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