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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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256

12109



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12137Τεύχος A’ 256/23.12.2020

ται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως, κατά 
παρέκκλιση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων, 
και ως προς τη δωρεά αυτή δεν επιβάλλεται κατάσχεση 
στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Σχετικά με τον Φ.Π.Α. 
εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 
248), κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σκοπός 
της δωρεάς είναι η αξιοποίηση του δωριζόμενου εξοπλι-
σμού σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας 
υγείας που επιβάλλει την αύξηση της δυναμικότητας των 
κλινών ΜΕΘ σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας.

3. Η διαδικασία της προμήθειας των κινητών φορη-
τών μονάδων ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» 
γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4647/2019 (Α΄ 
204). Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» απευθύνει απευθείας 
πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον προμηθευτές, οι 
οποίοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και φήμη στην 
προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού υγειονομικού ενδια-
φέροντος και στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού, προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά 
τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρό-
σκληση. H επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό 
νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με την 
απόφαση του Υπουργού Υγείας υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π. 
οικ. 29077/8.5.2020 ΑΔΑ:ΨΔΙΟ465ΦΥΟ-ΙΔΝ, υποδεικνύει 
στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», υπό την ιδιότητά της ως 
δωρήτριας, τις συμβατές με τον επιδιωκόμενο σκοπό 
της δωρεάς προδιαγραφές των κινητών φορητών μο-
νάδων ΜΕΘ, του συνοδού αναγκαίου εξοπλισμού και 
των συναφών υπηρεσιών εγκατάστασης, καθώς και τους 
προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώ-
του εδαφίου και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των 
υποβληθησόμενων προσφορών ως προς την υγειονο-
μική συμβατότητα αυτών με τον επιδιωκόμενο σκοπό 
της δωρεάς. Η γνώμη της Επιτροπής είναι δεσμευτική 
για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

4. Οι προσφέροντες οφείλουν να δεσμευτούν εγγρά-
φως, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τους, ότι 
θα παραδώσουν το έργο εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της οικείας σύμβασης. Αποκλειστικό κριτή-
ριο επιλογής του αναδόχου, είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για την 
προμήθεια των κλινών καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ 
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και του αναδόχου, υπέρ 
του Ελληνικού Δημοσίου, ως δωρεοδόχου, που παρα-
λαμβάνει τις φορητές μονάδες Μ.Ε.Θ., υπό την επίβλεψη 
της επιστημονικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της 
παρ. 3. Η ευθύνη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» περι-
ορίζεται αυστηρά στη διάθεση των αναγκαίων πόρων 
για την υλοποίηση της προμήθειας. Για την τιμολόγηση 
εκ μέρους του αναδόχου εφαρμόζονται τα προβλεπό-
μενα στις περ. ζ και θ του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 
(Α΄185). Το κόστος αναλωσίμων υλικών, καθώς και το 
τυχόν κόστος συντήρησης των μονάδων, βαρύνουν τον 
δωρεοδόχο.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζεται η τοποθέτηση 
των κινητών μονάδων ΜΕΘ σε προαύλιο χώρο ιδιοκτη-
σίας ή χρήσεως δημόσιου νοσοκομείου και χορηγού-
νται τυχόν αναγκαίες οικοδομικές άδειες και όροι για την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων, όπου ανά περίπτωση 
κρίνεται αναγκαίο, με βάση τις υφιστάμενες επιδημιολο-
γικές συνθήκες, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμμα-
τέα Υπηρεσιών Υγείας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 
διάταξης της κείμενης νομοθεσίας. H οικοδομική άδεια 
του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται, μετά από εισή-
γηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Γενικού Διευθυντή, 
κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 
νομοθεσίας. Για την εμπρόθεσμη προμήθεια και την το-
ποθέτηση των κινητών φορητών μονάδων ΜΕΘ από τον 
φορέα υλοποίησης και λόγω του κατεπείγοντος, ο ανά-
δοχος δύναται να εκτελεί εργασίες καθ` όλο το εικοσιτε-
τράωρο και κατά τις ημέρες αργίας, κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων, τηρουμένης κατά τα λοιπά πλήρως 
της εργατικής νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 73
Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α.
σε εμβόλια και invitro διαγνωστικά
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη 
και τη διάγνωση της νόσου Covid-19
και σε συναφείς υπηρεσίες - Προσθήκη παρ. 1Α 
στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000
(Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020
του Συμβουλίου)

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., 
ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α’ 248), προστί-
θεται παρ. 1Α, ως εξής:

«1Α. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις 
εκατό (0%) για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID- 19, 
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από 
τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και για τα invitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19, που 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδη-
γίας 98/79/ΕΚ (L 331) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 (L 117) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
με τη λοιπή ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. Ο ίδιος συ-
ντελεστής εφαρμόζεται και στις υπηρεσίες που συνδέ-
ονται στενά με τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται μέχρι και τις 
31.12.2022.

Άρθρο 74
Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας
άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές
διατάξεις για αναπήρους - Τροποποίηση της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988

1. Η περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/ 1988 
(Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλ-
λων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία 
στην Ελλάδα, εφόσον πάσχουν από τύφλωση και από 
τους δύο οφθαλμούς με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 
ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω.»

2. H ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1ης.1.2021.

Άρθρο 75
Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων
με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ 6% - Τροποποίηση
του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ
του ν. 2859/2000

Οι παρ. 45, 46, 47 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτή-
ματος III του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίστανται ως 
ακολούθως:

«45. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες 
για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος 
μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 
6112, ΕΧ 6211), τα οποία προορίζονται για την εξυπη-
ρέτηση ατόμων με αναπηρία.

46. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφομηχανές 
με χαρακτήρες Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), προγράμματα για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φω-
ναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. EX 8523), εκτυπωτές Braille 
(Δ.Κ. EX 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. EX 9102), 
πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), 
μπαστούνια ηλεκτρονικά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 
4 tracks (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 
8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. EX 
8472), προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική 
και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. 
EX 8523), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση 
(Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, 7326), τα οποία προορίζονται για 
την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης.

Ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), σύστημα 
φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών 
σημάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517) τα οποία προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Ο συντελεστής φόρου για τα αγαθά της παρούσας 
περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

47. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922, ΕΧ 9401), αντλία 
αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), 
σύστημα τραχειοστομίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα (Δ.Κ. 
ΕΧ 9018), περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο 
(Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, 
ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ.Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα 
αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και 
πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ.ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρ-
σης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαί-
ρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προ-
ετοιμασίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Υconnectors, σετ 
φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), 
φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από 
τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και 
αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες 
σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περι-
τοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 
4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), 
τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων 
με αναπηρία.»

Άρθρο 76

Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής

προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές 

δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 (Α΄65) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχεί-
ων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλή-
θηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την 
ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο 
της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από 
σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον 
Υπουργό Οικονομικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιμο 
του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή το αυτοτελές 
πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄179). Πρό-
στιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιμα 
που έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 καταρ-
γείται.

Άρθρο 77

Απόσυρση ταμειακών μηχανών - Φ.Η.Μ.

Η παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (A΄ 148) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Τα μοντέλα των Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενερ-
γοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία αποσύρονται 
από τη χρήση, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β΄ 4486), μπορούν να 
αποσυρθούν χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 
31.3.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύ-
σης των μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η ημερομηνία του πρώτου εδαφίου δύναται να πα-
ρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..»

Άρθρο 78

Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων

για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), 
προστίθεται παρ. 56 ως εξής:

«56. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύ-
ρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που 
υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, θεωρού-
νται ως εμπρόθεσμες. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, 
ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζο-
νται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
οφειλή, επιστρέφονται.»

Άρθρο 79

Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του
ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με 
στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, 
σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:


