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Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγεί-

ας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορω-

νοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζι-

κής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής 

των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 

Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Περιεχόμενα
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗ-

ΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων 

(rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής 
στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο 2
Διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κορωνοϊού 

COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 3
Εκτελών την Επεξεργασία
Άρθρο 4
Μέτρα για την επεξεργασία των δεδομένων προσω-

πικού χαρακτήρα
Άρθρο 5
Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης 

«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπη-
ρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 
βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα 
κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων 

ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 
από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο 7
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες 

και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 8
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπη-

ρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
ιατρών της Π.Φ.Υ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 -
Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και 
δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4690/2020

Άρθρο 9
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και 

λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προ-
σωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας

Άρθρο 10
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 11
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
Άρθρο 12
Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 13
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμέ-

νου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 14
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία 

για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Άρθρο 15
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσι-

ών (Φ.Π.Υ.Υ.) Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο 16
Μετακίνηση προσωπικού Τ.Ο.Μ.Υ.
Άρθρο 17
Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας 

μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και 
αποφυγή αθέμιτων πρακτικών

Άρθρο 18
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση 

του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 19
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
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πράξεων επιχωρίων αρχών στην αλλοδαπή παρατείνεται 
μέχρι τις 31.12.2021.

Άρθρο 175

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση

του κορωνοϊού COVID-19 από τους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) 
αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της, ως εξής:

«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προ-
ληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικεί-
ας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν 
υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα 
δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό 
ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρό-
σληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και 
λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, 
κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 
20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού 
αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του
π.δ. 164/2004 (Α΄134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτω-
ση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρό-
νου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμό-
ζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 
Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο 
προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύνα-
ται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) 
κοινής υπουργικής απόφασης.»

Άρθρο 176

Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση

προσκόμισης ενημερότητας

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης 
του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) εξαιρούνται έως τις 30.6.2021 
από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενη-
μερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και αποδεικτικού ασφαλι-
στικής ενημερότητας του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 
(Α΄ 73) για τις πράξεις ή συναλλαγές με τους οικείους 
Δήμους, τα νομικά τους πρόσωπα και τις δημοτικές τους 
επιχειρήσεις.

Άρθρο 177

Χρονικό διάστημα αξιολόγησης - Τροποποίηση

της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020

Η παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, 
η προθεσμία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως τροποποιείται με το άρθρο 
51 του παρόντος, αρχίζει την 15η Ιουλίου 2020 και λήγει 
την 31η Ιανουαρίου 2021.»

Άρθρο 178

Παράταση θητείας αιρετών μελών

των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

1. Η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.12.2020, 
παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπρο-
σώπων και το αργότερο έως 28.02.2021, υπό τις προϋ-
ποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

2. Η παράταση της θητείας των μελών σύμφωνα με την 
παρ. 1 αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκείνες, 
στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την 
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων συνεπεία των μέτρων 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για τον περιορισμό της 
πανδημίας.

3. Σε περίπτωση άρσης των μέτρων της περ. 1 της παρ. 
1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/.οικ.: 78363/ 
05.12.2020 (Β΄ 5350) κοινής υπουργικής απόφασης, που 
αφορούν στις συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκ-
δηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, 
εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δη-
μόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του 
Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α΄ 131) και τα οποία 
συνεπάγονται την αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρε-
σιών της παρ. 1, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων διενεργούνται αμελλητί από τον αρμόδιο 
φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες δια-
τάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφοφορία δύναται να 
διεξαχθεί και ηλεκτρονικά αμέσως μετά την έκδοση της 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του ν. 4745/2020 
(Α΄ 214) προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, 
ανεξαρτήτως της άρσης των ως άνω μέτρων.

4. Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της 
ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, 
ορίζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια τα νέα μέλη και 
λήγει η παραταθείσα θητεία των μελών της παρ. 1.

Άρθρο 179

Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθμισης

χρεωστικών ανοιγμάτων των δήμων

και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-

ου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-

νείων

Για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλε-
ται η καταβολή των ετήσιων δόσεων 2020 και 2021 της 
ρύθμισης οφειλών από χρεωστικά ανοίγματα των δήμων 
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών 
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που είχε 
προβλεφθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 του 
ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως είχε αντικατασταθεί με την 
παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), κατό-
πιν αίτησης του οφειλέτη ΟΤΑ. Η εξόφληση των δύο (2) 
ετήσιων δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται 
ως άνω, πραγματοποιείται μέχρι το τέλος της ισχύουσας 
ρύθμισης με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις 
υπολειπόμενες δόσεις ρύθμισης, αρχής γενομένης από 
το έτος 2022, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης 
καταβολής.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


