
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 

δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 1 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για 
το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Άρθρο 2 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέρ-
γεια εμβολιασμών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52Α 
του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 3 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου ιατρών και της δυνατότητας άμεσης 
πρόσληψης ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 4 Παράταση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο 5 Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προ-
σωπικού

Άρθρο 6 Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
54 του ν. 4690/2020

Άρθρο 7 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης 
συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευ-
τικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού 
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθο-
ρισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 9 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστά-
σεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων 

ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 10 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω 
κορωνοϊού

Άρθρο 11 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής 
άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορω-
νοϊού COVID -19

Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρό-
σληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 14 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπε-
ρωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 15 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού 
προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 16 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την 
εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 17 Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη 
των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 4375/2016

Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για 
υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη ανα-
γκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 19 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 20 Παράταση της διενέργειας μοριακού ελέγ-
χου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους 
υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 21 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκι-
μασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της 
υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών COVID -19

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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30ή Σεπτεμβρίου 2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετά-
ζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης, το 
αργότερο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022.».

Άρθρο 52

Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 

48Α του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της περ. α’ 

της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019

Η περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 
(Α’ 201), ως προς την έναρξη ισχύος του άρθρου 48Α 
του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί απαλλαγής υπό όρους 
των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων 
συμμετοχής, αντικαθίσταται ως εξής:

«18.α. Το άρθρο 48Α του ν. 4172/2013, όπως προστίθε-
ται με το άρθρο 20 του παρόντος, έχει εφαρμογή για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από 1η.1.2020 και μετά.».

Άρθρο 53

Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας 

τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 - 

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Β’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242) τροποποιούνται, προ-
κειμένου να επεκταθεί η μείωση των τελών κυκλοφορίας 
των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε το έτος 2021 
και στο 2022, και οι υποπερ. δ1) και δ2) διαμορφώνονται 
ως εξής:

«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, για τα του-
ριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Κατηγορία 
Τουριστικά 

θέσεις 
καθήμενων 

τέλη κυκλοφορίας (σε 
ευρώ)

Α’ έως 40 215

Β’ 41 και άνω 300
δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, τα επιπλέον 

ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από 
ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου 
πίνακα της υποπερ. δ’ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρε-
ωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.».

Άρθρο 54

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών - Τροποποίηση του άρθρου 16 του 

ν. 4714/2020

Στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148): α) στην παρ. 3 
τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ως προς τον χρόνο εφαρ-
μογής και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο, β) στην 
παρ. 4 τροποποιείται το προτελευταίο εδάφιο, προκειμέ-
νου να γίνεται αναφορά στα εκκρεμή και όχι στα κατατε-
θέντα για τη διαφορά δικόγραφα, γ) στο πρώτο εδάφιο 
της παρ. 6, καθώς και στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της 
παρ. 9 εξειδικεύεται η αναφορά στα Μέλη των Τμημάτων 
της Επιτροπής, δ) η παρ. 8 τροποποιείται, προκειμένου 
να γίνεται αναφορά στην καταβολή του ποσού του κύρι-
ου φόρου και όχι και του αυτοτελούς προστίμου, ε) στην 
παρ. 10 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την 

ανά συνεδρίαση αμοιβή των πρώην δικαστικών λειτουρ-
γών, των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και του Γενικού Προϊσταμένου 
της Επιτροπής και ως προς την πρόβλεψη αμοιβής των 
εισηγητών εφοριακών υπαλλήλων και προστίθεται νέο 
τελευταίο εδάφιο, στ) προστίθεται παρ. 15 και το άρθρο 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16
Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών

1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πο-
λιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έργο της Επιτροπής 
είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Έδρα της Επι-
τροπής ορίζεται η Αθήνα και Παράρτημα της Επιτροπής 
λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή λειτουργεί σε 
τριμελή Τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 
μπορεί να υπερβεί τα δέκα (10). Τα Τμήματα της Επιτρο-
πής, τα οποία λειτουργούν στην Αθήνα είναι αρμόδια για 
τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, των Διοικητικών Εφετείων Αθήνας, 
Πειραιά, Πατρών, Τρίπολης και Χανίων και των Διοικητι-
κών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυ-
τών. Τα Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν 
στην Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια για τις υποθέσεις, οι 
οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων 
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και Κομοτηνής και 
των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Πε-
ριφέρειες αυτών. Πρόεδρος εκάστου Τμήματος ορίζεται 
πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστη-
ρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών.

Μέλη εκάστου Τμήματος ορίζονται ένας πρώην δι-
καστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με 
βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και ένα (1) μέλος του κύριου 
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στα 
Τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου εφοριακοί 
υπάλληλοι. Της Επιτροπής προΐσταται Γενικός Προϊστά-
μενος. Ως Γενικός Προϊστάμενος ορίζεται πρώην μέλος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας ή πρώην δικαστικός 
λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό 
τουλάχιστον Προέδρου Εφετών. Ο Γενικός Προϊστάμε-
νος επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημά-
των της Επιτροπής χωρίς να συμμετέχει σε αυτές και 
κατανέμει στα Τμήματα τις ασκηθείσες αιτήσεις. Σε πε-
ρίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Γενικού 
Προϊσταμένου αυτός αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο 
Τμήματος που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 2. Σε 
περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης Προέδρου 
ή μέλους Τμήματος, αυτός ή αυτό αναπληρώνεται από 
Πρόεδρο ή μέλος άλλου Τμήματος αντίστοιχα με πράξη 
του Γενικού Προϊσταμένου.

2. Ο Γενικός Προϊστάμενος και ο αναπληρωτής αυ-
τού Πρόεδρος Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι εισηγητές 
εφοριακοί υπάλληλοι και οι Γραμματείς της Επιτροπής 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα 
μέλη της Επιτροπής που είναι πρώην δικαστικοί λειτουρ-
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α) Τμήμα Ασφαλιστικού Ιστορικού Ασφαλισμένων 
τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ,ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠΑΕ-
ΕΘΝΙΚΗ

αα) Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης και έκδοση 
αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.

αβ) Αναγνώριση - μετατροπή του χρόνου ασφάλισης 
στο τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ,ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑ-
ΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ σε χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Τμήμα Ασφαλιστικού Ιστορικού ασφαλισμένων ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

βα) Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης και έκδοση 
αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.

ββ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη 
χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώ-
σεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική 
ενημερότητα για χρόνο ασφάλισης προ της 1ης.1.2017.

βγ) Αναγνώριση - μετατροπή του χρόνου ασφάλισης 
ΟΤΕ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ σε χρόνο ασφάλισης 
στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

βδ) Μέριμνα της βεβαίωσης και της είσπραξης ασφα-
λιστικών εισφορών για χρόνο ασφάλισης προ της 
1ης.1.2017 στη ΔΕΗ.

βε) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών 
ΔΕΗ και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από 
σχετικό έλεγχο.

4. Στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Πειραιώς της Περιφερει-
ακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) 
Αττικής του e-ΕΦΚΑ συνιστάται Τμήμα Ασφάλισης - Εσό-
δων ασφαλισμένων τέως ΤΑΝΠΥ με αρμοδιότητες ως εξής:

α) Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης και έκδοση απο-
φάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης.

β) Επιμέλεια για την είσπραξη των εισφορών και λοι-
πών απαιτήσεων, προσδιορισμός και βεβαίωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, υπολογισμός των πρόσθετων 
τελών, παρακολούθηση της εμπρόθεσμης ή μη κατα-
βολής των υποχρεώσεων των υπόχρεων προσώπων και 
λήψη των αναγκαίων μέτρων για χρόνο ασφάλισης προ 
της 1ης.1.2017, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθει-
σών εισφορών.

γ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου 
ασφαλισμένων.

δ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμέ-
νων με τις ασφαλιστικές εισφορές.

ε) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη 
χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώ-
σεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική 
ενημερότητα για χρόνο ασφάλισης προ της 1ης.1.2017.

στ) Παραλαβή, χειρισμός και αντιμετώπιση αιτήσεων 
θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου 
για θέματα του Τμήματος.

5. Η έδρα του αποκεντρωμένου Τμήματος Δ’ Ελέγχων 
Ασφάλισης του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου 
Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Πελοποννήσου του e-ΕΦΚΑ μετα-
φέρεται στο Κιάτο.

6. Η Τοπική Διεύθυνση Δ’ ΝΤ Αθήνας της Περιφερεια-
κής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) 
Αττικής του e-ΕΦΚΑ με έδρα τη Ν. Σμύρνη μετονομάζε-
ται σε Τοπική Διεύθυνση ΙΑ’ ΚΤ Αθήνας και η έδρα της 
μεταφέρεται στην Αθήνα.

Άρθρο 96

Καταργήσεις υπηρεσιακών μονάδων e-ΕΦΚΑ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται 
οι εξής μονάδες:

1. α) το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασ-
σόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ),

β) το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα 
Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ),

γ) το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των Εντασ-
σόμενων Ταμείων & Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ- ΕΤΕ, ΤΑΠ-
ΕΤΒΑ & ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ),

δ) το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασ-
σόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ & του Εντασσόμενου Κλάδου Σύντα-
ξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ),

ε) η Διεύθυνση Εισφορών των τομέων Μηχανικών και 
ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ),

στ) η Διεύθυνση Ασφάλισης του τομέα Ασφάλισης 
Νομικών (τ. ΕΤΑΑ), και

ζ) η Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών του Τομέα 
Ασφάλισης Νομικών, που διατηρήθηκαν μεταβατικά 
σε ισχύ με την υπό στοιχεία οικ.11863/3809/2017 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών 
(Β’ 1599).

2. α) η Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφά-
λισης του τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων,

β) το Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δημοσίων έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη,

γ) η Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας 
του τομέα Υγειονομικών,

δ) η Διεύθυνση Υγειονομικών Θεσσαλονίκης με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη,

ε) το Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Θεσσα-
λονίκης, του οποίου οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν με 
την υπ’ αρ. 312995/2021 (Β’ 3868) απόφαση του Διοικητή 
e-ΕΦΚΑ,

στ) η Α’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ),
ζ) η Β’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΙΣΥΤ),
η) η Γ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ),
θ) η Δ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΕΥΠ).
3. α) το Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας και Πρόνοιας 

της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας των Τομέων Μη-
χανικών,

β) το Τμήμα Παροχών Ανοικτής Περίθαλψης της Διεύ-
θυνσης Ασθενείας των Τομέων Υγειονομικών,

γ) το Τμήμα Εσόδων-Παροχών της Διεύθυνσης Ασφά-
λισης - Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων,

δ) το Τμήμα Εσόδων-Παροχών της Διεύθυνσης Ασφά-
λισης - Παροχών των Τομέων Δικηγόρων Αθηνών,

ε) το Τμήμα Εσόδων-Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλι-
σης - Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, και

στ) το Τμήμα Εσόδων και Παροχών Υγείας της Διεύθυν-
σης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 
Επαρχιών, που διατηρήθηκαν μεταβατικά σε ισχύ με την 
υπό στοιχεία οικ. 11317/3547/2017 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 1643).
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4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως 
υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής 
της παρ. 1. Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας, το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει την 
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλλη-
λων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελά-
χιστον την προστασία των διακινούμενων δεδομένων 
από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία 
απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνι-
κό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον 
ν. 4624/2019 (Α’ 137).

5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητή-
ματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής 
εφαρμογής της παρ. 1, τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία, 
τα οποία τηρούνται στην εφαρμογή, οι απαιτούμενες 
διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστή-
ματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε ανα-
γκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος.

Άρθρο 183

Ρυθμίσεις για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

1. Η διάρκεια της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» (στο εξής 
η «Επιτροπή») που συστάθηκε με το άρθρο 114 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) ενόψει της συμπλήρωσης διακο-
σίων (200) ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανά-
στασης και συγκροτήθηκε με το π.δ. 96/2019 (Α’ 163), 
παρατείνεται από την 1η.1.2022 έως την 30ή.6.2022.

2. Η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής 
λήγει στις 31.12.2021. Κατά τη διάρκεια ισχύος της πα-
ράτασης, όργανα διοίκησης της Επιτροπής είναι η Πρό-
εδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

3. Η Επιτροπή λύεται και τίθεται αυτοδικαίως σε εκκα-
θάριση στις 30.6.2022, εκτός αν λυθεί νωρίτερα, με από-
φαση του Πρωθυπουργού. Την ίδια ημερομηνία λήγει 
και η θητεία της Προέδρου. Τα μέλη του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου ορίζονται εκκαθαριστές και παραμένουν 
στην Επιτροπή για τις ανάγκες και μόνον της εκκαθάρι-
σης, η οποία πρέπει να έχει περατωθεί οριστικά εντός 
έξι (6) μηνών από τη λύση της Επιτροπής. Η εκκαθάριση 
διενεργείται εφαρμοζομένων αναλόγως των οικείων δι-
ατάξεων του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν στο σύνολό τους οι διατάξεις 
που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής.

Άρθρο 184

Προσθήκη μελών στην Εθνική Επιτροπή 

Βιοηθικής και Τεχνοηθικής - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4780/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ.  1 του άρθρου 32 του 
ν. 4780/2021 (Α’ 30) η φράση «έντεκα (11)» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «δεκατρείς (13)» και η παρ. 1 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκατρείς (13) επιστή-
μονες εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με 
την αποστολή και τις αρμοδιότητές της, εκ των οποίων 
ένας (1) ορίζεται ως Πρόεδρος και ένας (1) ως Αντιπρό-
εδρος. Κατά την επιλογή των μελών της Επιτροπής λαμ-
βάνεται μέριμνα, προκειμένου να διασφαλίζεται κατά 
το δυνατόν η ισόρροπη εκπροσώπηση των θετικών και 
των ανθρωπιστικών επιστημών.».

Άρθρο 185

Ρύθμιση για την ΕΕΔΑ - Τροποποίηση της 

παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4780/2021

Στην παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4780/2021 (Α’ 30) 
προστίθεται τρίτο εδάφιο περί οικονομικής υποστήρι-
ξης της ΕΕΔΑ από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η παρ. 9 
διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Έως τη δημοσίευση του διατάγματος της παρ. 1 του 
άρθρου 28 και την επαρκή στελέχωση της ΕΕΔΑ, η οποία 
διαπιστώνεται με απόφαση του Προέδρου της, η ΕΕΔΑ 
υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από την Προεδρία 
της Κυβέρνησης και οι αντίστοιχες δαπάνες διενεργού-
νται από τον Πρόεδρο της ΕΕΔΑ, ως διατάκτη. Έως τη δη-
μοσίευση του διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, 
οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 
και της παρ. 3 του άρθρου 27, διενεργούνται κατά παρέκ-
κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση 
του Προέδρου της ΕΕΔΑ και του αρμοδίου οργάνου του 
Υπουργείου προέλευσης. Έως τη δημοσίευση του ως άνω 
διατάγματος, οι δαπάνες της ΕΕΔΑ βαρύνουν τις πιστώ-
σεις του ειδικού φορέα 1023-609-0000000 και η ΕΕΔΑ 
υποστηρίζεται οικονομικά από τη Γενική Διεύθυνση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
η οποία προβαίνει σε καταχώρηση αναλαμβανόμενων 
δεσμεύσεων, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρω-
μή των αντίστοιχων δαπανών της ΕΕΔΑ.».

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 186

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

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  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


