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ΤΗΣ ΕΛΑΗΝΙΚΗΣ dΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ι 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4790 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες 
της πανδημίας του κορωνοϊού 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-

ΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗ-

ΜΟΣΙΑΣ ΥΓ ΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΗΣ:: ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.. 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVΙD-19 

Άρθρο 1:'Οροι χρήσης δοκιμαστών ταχέων μοριακών 
ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής κατα-
γραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών CΠ~1Ο-19 

Άρθρο 2: Διάθεση αύτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγ-
χου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-1 θ 

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

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

Άρθρο 5: Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός 
εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από ταν 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.ΓΙ.ΥΥ. και 
ιατρών της Γη.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVlD-19 

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

Άρθρο 9: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτι-
κού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση 
προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) 

Άρθρα 10: Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 
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 προσωπικού 
Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ια-

τρών 
Άρθρο 15: Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών λόγω ταυ κορωνοϊού CΟνίο-19 

Άρθρο 16: Απασχόληση υδιωτών ιατρών σε δημόσια 
νοσοκομεία για την αντιΙ.ιετιχαπιοη έκτακτων αναγκών 

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

Άρθρο 18: Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ,ΜΥ. 
Άρθρο 19: Αποζημίωση εβελοντικού ή αναγκαστικά 

διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη 
αναγκών δημόσιας υγείας 

Άρθρο 2β: 'Εκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της 
επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής 
υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών 

Άρθρο 21: Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκα-
όλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς r} 
για την παρασκευή αντισηπτικών 

Άρθρο 22: Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπο-
λέμηση της διασποράς του κπρtυνπϊού COVΙD-19 

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

σμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για 
την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 

ον Ο-Ι 9 και αποζημίωση της χρήσης τοιι προς επίτα-
ξη εξοττλισμού 

Άρθρα 25: Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια 
Θαλάσσης ασθενών 

Άρθρο 26: Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αε-
ροδιακομιδών ασθενών 

Άρθρο 27: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVΙD-19 
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(Ι.Δ.Ο.ΧJ στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας 
από νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή υγειονομικούς φορείς, 
φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητάς 
του σε νοσοκομεία (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωπκά, πα-
νεπιστημιακά) ισχυρά πληττόμενων περιοχών από την 
έξαρση του κορωνοϊού COViD-19 και χώρούς π υ έχουν 
συμβατικά ή αναγκαστικά διατεθεί προς τα Δημόσιο για  
τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνόίοϋ CΟVΙD-19, με 
σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας• 

2. Στο μετακινούμενο προσωπικό της παρ. Ι εμπίπτουν 
και ειδικευόμενοι ιατροί. 0 χρόνος της υττηρεσίας τους 
κατά τη μετακίνησή τους λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευ-
σης στην ειδικότητά τους και δεν υπερβαίνει το τρίμηνο. 

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται α κίνδυνος 
διασποράς του κορωνόίού COVID-19 και έως και την 
28η.2.2021 σε κάθε υγειονομική περιφέρεια συστήνονται 
με εντολή του Διοικητή τριμελείς υγειονομικές επιτροπές 
αποτελούμενες από ιατρούς, με αποκλειστικό έργο την 
εξέταση των πρασκομιζόμενωνδίκαιολογητικών άρνη-
σης μετακίνησης ή λήψης άδειας για λόγους υγείας του 
μετακινούμενου προσωπικού της παρ. 1. Απαραίτητος 
όρος για τη λήψη της άδειας για λόγους υγείας και την 
αιτιολσγημένη άρνηση της μετακίνησης του προσωπι-
κού της παρ. 1 είναι η Θετική κρίση της υγειονομικής 
επιτροπής ως προς τη βασιμότητα των προβαλλόμενων 
λόγων υγείας. Άρνηση του προσωπικού να μετακινηθεί 
ή να εκτελέσει υπηρεσία, παρά την αντίθετη κρίση της  

δημόσια υγεία από την έξαρση του 	
ου κοΡ 	 ο άληψη 

Για την απασχόληση του προσερχόμενου προς αν 
υπηρεσίας προσωπικού του ιδιωτικού τομέα συνάτττε.- 
ται ατομικήσύμβαση πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
με τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Γ1εμιφέρειας 
(ΥΓtε.). Στη σύμβαση αναφέρονται ρητά η διάρκεια απα-
σχόληση, η φύση της σύμβασης εργασίας (πλήρης ή με- 
ρική), η συμμετοχή τους ή μη στο πρόγραμμα εφημέριών 
σε περίπτωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 
τσ ύψος και οι όροι αποζημίωσης του ιδιώτη ιατρού, κα-
θώς και κάθε επιμέρους κατηγορίας απασχολούμενου 
προσωπικού που καθορίζονται με την κοινή  
της παρ. 5, καθώς και ο συγκεκριμένος οργανικός φορέ-
ας του ΕΙ .Υ., στον οποία κάθε απασχολούμενος ιδιώτης 
παρέχει τις υπηρεσίες του. Η διάρκεια απασχόλησης του 
ανωτέρωπροσωπικού δύναται να παρατείνεται για έξι 
(6) ακόμα μήνες από τη λήξη της και σε κάθε περίπτωση 
όχι πέραν της 31 ης-12.2021, με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας από τη διάδοση του κορωνόίού COVID-19. 

6. Στο προσωπικό των παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις του ν. 4336!2015 (Α' 94). Εντός 
εύλογοι; χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις 
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ένταξης 
του προσωπικού της παρ. 5 στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας ορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης, το διάστημα 

λ 

παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528!2007 (Α" 26). 
4. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθει-

ας (ΕΚΑΒ) δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και έξι 
(6) μήνες ακόμη από την έναρξη ισχύος ταυ παρόντος, 
προσωπικό του ΕΚΑΒ σε ισχυρά πληττόμενες περιοχές 
από τη διάδοση του κορωνόίού CQVΙD-19 με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Μη συμμόρφωση ταυ 
ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ή 
του προσωπικού του ΕΚΑΒ με το περιεχόμενο της από-
φασης μετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει κατ' ελά-
χιστον την ποινή της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 109 
του ν. 3528/2007. 

5. Εφόσον εξακολουθεί να ιιφίσταται κίνδυνος διασπo-
ράς του κορωνοϊού CQVID-19 και έως και την 30ή.6.2021, 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής 
μονάδας ταυ Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) εθελο-
ντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέ.ι.ιενα ιατρικό, 
νοσηλευτικό, πάσης φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
βοηθητικό προσωπικό και πάσης φύσεως Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα 
και υα του ανατίθενται καθήκοντα πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης για ορισμένο χρονικό διάστημα για την 
καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Η 
ανάθεση στο εν λόγω προσωπικό αφορά ιδίως σε ιατρικά 
και νοσηλευτικά καθήκοντα διαφορετικά της ειδίκευσής 
τους, κα@ώς και βοηθητικά καθήκοντα ττάσης φύσεως 
λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης συνδρομής στη 

θαρχικό παράπτιιι- υγειονομικής επιτροπής, συνιστα πει 
μα που επισύρει κατ ελάχιστον την ποινή της περ. β'τηςα+τ τσγίΖλίΙσηc ·· κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η 

αποζημίωση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου είναι 
ακατάσχετη και αφορολόγι·Ιτη. 

7. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασπο-
ράς του κορωνόίού COVΙD-19 και σε κάβε περίπτωση όχι 
πέραν της 30ής.6.2021, με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γιίτν Οικονομικών και Υγείας προσδιορίζεται το ύψος της 
αποζημίωσης που καταβάλλεται σε ιατρούς, οι υπηρε-
σίες των οποίων επιτάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 
του ν. 4325!2015 (Α' 47), για την κάλυψη των αναγκών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αποζημίωση ταυ πρώτου 
εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.». 

Άρθρο 20 
Εκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της 
επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας 
προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων 
πρακτικών 

Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρον δεύτερου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Γ1εριεχομένου (Α 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α'76) 
και αναριflμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 6 
του ίδιου νόμου, ως προς τις διαδικασίες έκτακτης 
προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής 
προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως τ~)ν 
30ή .6,202 Ι. 

Αρ0ρο 21 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 
και δωρεάν δtάθεσή της για tατρΙκοtίς σκοπούς
ι1 για την παρασκευή αντισηπτtκtάν 

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
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20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α`68), η Ι 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 τον ν. 4683/2020 (Α 83), Ι 
ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης 
αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως 
την 30ή.6.2021. 	 j 

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α' 104), 
ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοάλης προς 
το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα 
αζήτητα αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, Θεραπευτήριο και 
λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή ι  
για την παρασκευή αντισηππκών, παρατείνεται από τη 
λήξη της, έως την 30ή.6.2021. 

Άρθρα 22 
Μετατροπή χρήσης κλινών για την 
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού Ι 
COVID-i 9 

Η ισχύς ταυ άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), ως προς 
τη μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, παρατείνεται από 
τη λήξη της έως την 30ή.6.2021. 

ϊ 
Άρθρο 23 
Αναγκαστική διάθεση χώρων 

Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώ-
θηκε με Σο άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς 
την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την 
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από τ η 
λήξη της έως την 30ή.6.202 Ι . 

Άρθρο 24 
Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, 
μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 
για την καταπολέμηση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της 
χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού 

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.202.0 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'64), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς 
τη δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλι-
σμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την 
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVΙD-19, 
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή,6.202 i . 

Άρθρο 25 
Χρήση πλωτών μέσων 
για τη διακομιδή διά Θαλάσσης ασθενών 

Η ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), 
ως προς τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη 
πλωτών μέσων μια τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών 
νοσούντων με κομωνοϊά COVID-19, παρατείνεται αιτό τη 
λήξη της έως την 30ή.6.202 Ι . 

Άρθρο 26 
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια 
αεροδιακομιδών ασθενών 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του 

ν. 4693/2020 (Α' 116), ως προς τη διάθεση, οικειοθελή 
προσφορά και επίταξη αεροσκαφών για τη διενέργεια 
αεροδιακαμιδών ασθενών, τταρατείνεται από τη λήξη 
της έως την 30ή.6.2.02.1. 

Άρθρο 27 
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού C 0 V-19 

Ι. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώ-
θηκε με το άρθρα 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες 
υγειονπΙ.τικπϋ υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, 
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021. 

2. Η ισχύς του άρθρου τριακοοτού τέταρτου της από 
30.3.2.020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020 (Α'86), 
ως προς το ζητήματα δημοσίων συμβάσεων ταυ Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται από τη λήξη 
της έως την 30ή.6.2021. 

3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 
10.8.2020 ΓΙράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 157), η 
οποία κυρώθηκε: μετα άρθρο 1 του ν.4722/2020 (Α' 177), 
ως προς την διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές 
Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμε-
τώπιση τον κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη 
λήξη της έως την 30ή.6.2021. 

4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 157), η οποία 
κυρώθηκε με τα άρθρο 1 του ν. 472212020 (Α' 177), ως 
ττρπς τη διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ 
μια την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, τταρα-
τείνεται, από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021. 

5. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 157), η οποία κυ- 
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722Ι2020 (Α' 177), ως προς 
τες έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών για το ΕΚΑΒ., 
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021. 

Άρθρο 28 
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ζΕ.Ο.Δ.ΥJ για την 
εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

Η ισχύς του άρθρου δωδέκαταυ της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ΓΙ οττοία κυρώθη-
κε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς την 
ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. μια την εξέταση 
δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται από 
τη λήξη της έως την 30ή.6.2021. 

Άρθρο 29 
Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας 

Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764!2020 (Α" 256), ως 
προς τη σύναψη συμβάσεων για τις δομές της Πρω- 
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