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Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντι-

μετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συ-

στήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 

εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 

μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινω-

νιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασί-

ας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 

των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουρι-

στικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας 

και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολι-

τικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνε-

πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της 

Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 

8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες 

διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλ-

λων επειγόντων ζητημάτων. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας περιεχομένων
Άρθρο 1 - Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επεί-

γουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη δια-
σπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας» (A΄ 157)
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο πρώτο – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργα-
ζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται ση-
μαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Άρθρο δεύτερο - Ένταξη εργαζομένων στον μηχανι-
σμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο τρίτο - Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής 
αλκοόλης

Άρθρο τέταρτο - Χρήση προϊόντων δειγματισμού
Μέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέμπτο - Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών 

ΕΚΑΒ
Άρθρο έκτο - Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών 

υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση 
του άρθρου 26 του ν. 4708/2020

Άρθρο έβδομο - Απασχόληση προσωπικού Κινητών 
Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) με καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης

Άρθρο όγδοο - Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δη-
μόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων ανα-
γκών - Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου 
της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 1 του ν. 4690/2020

Άρθρο ένατο - Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων 
από εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της 
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020

Άρθρο δέκατο - Διενέργεια προμηθειών από Υγειονο-
μικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο ενδέκατο - Διενέργεια προμηθειών ιατροτε-
χνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο δωδέκατο  - Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο 
Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης, επε-
ξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου

Άρθρο δέκατο τρίτο - Διάθεση ειδικού εξοπλισμού 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. 
και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο δέκατο τέταρτο - Έκδοση οικοδομικών αδειών 
για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.

Άρθρο δέκατο πέμπτο - Παράταση συμβάσεων οικο-
γενειακών ιατρών

Άρθρο δέκατο έκτο - Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών 
φαρμάκων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Άρθρο 1

Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. 

«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 

εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας» (A΄ 157)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 10.8.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθ-
μίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας 
και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 157 Φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και 
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις 

παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16, 
την παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις 
παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, το άρθρο 102, την παρ. 1 του 
άρθρου 106 και το άρθρο 109 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την 
προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 
τη στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο πρώτο
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται 
σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο 2020

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 
(Α΄ 148) αντικαθίστανται ως εξής:

“Άρθρο 124
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται 
σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο 2020

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 
ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη 

λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μετα-
φορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισι-
τισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και 
κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυ-
τοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, 
δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την 
αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν 
ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά 
σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 
των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και 
τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 
έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν 
της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.”.

Άρθρο δεύτερο
Ένταξη εργαζομένων στον 
μηχανισμό “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 
(Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής:

“β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που 
έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση 
των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους 
μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μη-
χανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.”.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο τρίτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), για τη 
δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιω-
μένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατείνεται, υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο τέταρτο
Χρήση προϊόντων δειγματισμού

Το δέκατο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντικαθίσταται 
ως εξής:

“Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του 
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλ-
λυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές 
προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις: (α) Στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον 
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