
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ 2ο (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)
Τηλ: 2106573237

ΚΟΙΝ : Φ.758/91/479506
Σ.676
Αθήνα, 05 Οκτ 20

ΘΕΜΑ : Υγειονομική Περίθαλψη (Βιβλιάρια Νοσηλείας, Ελεγκτές Ιατροί,
Συμβάσεις, Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης)

ΣΧΕΤ. : α. Φ.758/78/476966/Σ.355/28 Μαϊ 20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο

β. ν.4704/14.07.2020 (133Α΄)
γ. ΠΝΠ 157Α΄/10.08.2020

1. Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια (α) σχετικού και κατόπιν (β) ομοίου
νόμου, άρθρου 13, ότι η άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων για τους εν ενεργεία
στρατιωτικούς και τα μέλη ασφαλισμένα ΥΠΕΘΑ είναι διαδικασία σε ισχύ που
λειτουργεί και διαχειρίζεται η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΕ» (ΗΔΙΚΑ). Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

α. Οι ασφαλισμένοι ΥΠΕΘΑ δύναται να συνδέονται στο Σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνουν ότι επιθυμούν
άυλη συνταγογράφηση. Υποχρεωτικά επίσης δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο
θα λαμβάνουν τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι μέσω μηνύματος
στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email) που θα
δηλώσουν. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουν ενημέρωση για την έκδοση της
συνταγής που περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που συνταγογραφήθηκε
(barcode) και το χρονικό διάστημα ισχύος της.

β. Κατά την εκτέλεση της συνταγής ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη
ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
τον κωδικό της ή τον ΑΜΚΑ του ασθενή.

γ. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο ασφαλισμένος
λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής τους.

δ. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν αναιρούν την φυσική εξέταση
του ασθενούς, που είναι στην κρίση του θεράποντος ιατρού.

2. Σε συνέχεια (γ) σχετικού ορίζονται οι κάτωθι οδηγίες συνταγογράφησης
αντιβιοτικών φαρμάκων και έχουν τεθεί σε εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου 2020:

α. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν,
εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων,
είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά
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το ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου
αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την
ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας
του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση
ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής και το λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε
χειρόγραφη συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή
φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε
ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας.

β. Η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου δεν θίγει τον
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών
προϊόντων.

γ. Κάθε παράβαση της παρ.1 εξομοιώνεται με χορήγηση
συνταγογραφούμενου φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες του
παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

δ. Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από
του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή
δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ΄ γενεάς από του στόματος είναι
ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το
ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού,
καθώς και την αιτιολόγηση για τη χορήγησή του. Τα αποτελέσματα της
καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα, όπου προβλέπονται, τηρούνται από τον ιατρό
που χορηγεί την ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή επί διετία.

3. Συναφώς επισημαίνεται εκ νέου η αναγκαιότητα απαρέγκλιτης τήρησης
των θεσμικών κειμένων που διέπουν την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία
στρατιωτικών, πδ.432/1983 (Α΄162/09,11,1983) και πδ.136/2014
(Α΄224/08.10.2014), προς αποφυγή δυσχερειών που δημιουργούνται κατά τον
έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών. Υπενθυμίζονται οι περιορισμοί που διέπουν
τα σημεία όπου είναι δυνατή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στους εν
ενεργεία στρατιωτικούς όπως ακολούθως και με απόλυτη σειρά προτεραιότητας:

α. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι στρατιωτικές μονάδες που
διαθέτουν ιατρείο με πιστοποιημένο ιατρό.

β. Τα τμήματα επειγόντων κρατικών νοσοκομείων για αντιμετώπιση
κατάστασης απειλητικής για τη ζωή του ασφαλισμένου.

γ. Οι κρατικές ή ιδιωτικές δομές υγείας ή ιδιώτες ιατροί όπου
επιτρέπεται με τη συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας και μόνο με την
προσκόμιση σχετικού παραπεμπτικού ή βεβαίωσης από ιατρό στρατιωτικής
μονάδας ή στρατιωτικού νοσοκομείου που βεβαιώνει αδυναμία παροχής της
απαιτούμενης περίθαλψης.

Επισημαίνεται ότι αυτοί οι περιορισμοί εφαρμόζονται και στο νομό
Αττικής στην περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο
έτερου Κλάδου.

Όσον αφορά στη συνταγογράφηση στα έμμεσα μέλη ασφαλισμένα
ΥΠ.ΕΘ.Α., αυτή εξαιρείται από τους παραπάνω κανόνες.
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4. Παρακαλούνται οι ιδιώτες ιατροί συμβεβλημένοι και μη, όπως δώσουν
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των παραπάνω περιορισμών που εμφανίζονται
και ως προειδοποίηση στο ΣΗΣ σε περίπτωση συνταγογράφησης εν ενεργεία
στρατιωτικών.

5. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Γραμματεία στο οποίο κοινοποιείται το παρόν
παρακαλείται όπως ενημερώσει τα στελέχη υπαγωγής του ΥΠΕΘΑ.

6. Τα ΓΕ/ΕΓΑ όπως προβούν σε ενημέρωση όλου του εν ενεργεία
στρατιωτικού προσωπικού.

7. Χειριστής θέματος: Σμχος (ΥΝ) Μαρία Λυκουροπούλου, Επιτελής
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο, Τηλ. 2106573237.

Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

Σμήναρχος (ΥΝ) Μαρία Λυκουροπούλου
Επιτελής/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Υπουργείο Υγείας, Γενική Δνση Υπηρεσιών Υγείας, Δνση Οργάνωσης,
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσηλευτ. Μον. Υγείας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα, ΤΚ
10187.
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη
του)
Πλουτάρχου 3, Αθήνα, ΤΚ 10675.
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα
τα μέλη του)
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, Αθήνα, ΤΚ 11854.
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα
μέλη της)
Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα, ΤΚ 10678.
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα
τα μέλη της)
Ιουστινιανού 28, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54631.
ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Λυκούργου 10, ΤΚ 10551, Αθήνα)
Αποδέκτες ΓΕΕΘΑ/Πίνακα «Α» και «Β»
ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΕΓΑ
ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ
Αποδέκτες για πληροφορία
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γρ. Γεν. Γραμματέα
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Γραμματεία
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ



  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

   

ΠΡΟΣ :  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ 2ο (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) 

  Τηλ: 2106573237 

ΚΟΙΝ :  Φ.758/78/476966 

  Σ.355 

  Αθήνα, 28 Μαϊ 20 

   

ΘΕΜΑ : Υγειονομική Περίθαλψη (Βιβλιάρια Νοσηλείας, Ελεγκτές Ιατροί,  

 Συμβάσεις, Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης) 

  

ΣΧΕΤ. : α. Φ.758/63/475464/Σ.179/20 Μαρ 20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο  

 β. Φ.758/64/475663/Σ.207/31 Μαρ 20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο 

 γ. ΥΑ 2651(Β΄1929/20.05.2020) 
 

1. Σας ενημερώνουμε, λόγω μη εξάλειψης του κινδύνου περαιτέρω 
διάδοσης του κορωναϊού Covid-19, της ανάγκης περιορισμού της φυσικής επαφής 
ασθενών και ιατρών καθώς και της διευκόλυνσης των ασθενών, την εφαρμογή των 
κάτωθι: 

α. Σε συνέχεια (β) σχετικού και κατόπιν (γ) όμοιου, παρατείνεται μέχρι 
την 30.09.2020, η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίστηκε στο άρθρο τριακοστό έκτο της από 20.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν.4683/2020 (Α΄83), καθώς και στο (β) σχετικό. 

β. Σε συνέχεια (α) σχετικού, παρατείνεται έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 η 
μεταβατική περίοδος κατά την οποία γίνονται δεκτές συνταγές φαρμάκων τόσο 
ηλεκτρονικές όσο και χειρόγραφες σε Ατομικά Βιβλιάρια Νοσηλείας (ΑΒΝ), των εν 
ενεργεία στρατιωτικών και ασφαλισμένων υπό αυτών στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). Επισημαίνεται ότι δεν (αρνητικό) θα δοθεί περαιτέρω 
παράταση της μεταβατικής αυτής περιόδου και γι’ αυτό τα Επιτελεία όπως 
μεριμνήσουν για την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος σε οποιοδήποτε επίπεδο. 

2. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Γραμματεία στο οποίο κοινοποιείται το παρόν 
παρακαλείται όπως ενημερώσει τα στελέχη υπαγωγής του ΥΠΕΘΑ. 

3. Τα ΓΕ/ΕΓΑ όπως προβούν σε ενημέρωση όλου του εν ενεργεία 
στρατιωτικού προσωπικού. 

4. Χειριστής θέματος: Σμχος (ΥΝ) Μαρία Λυκουροπούλου, Επιτελής 
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο, Τηλ. 2106573237. 

 

 Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης 
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ 
  
  
Σμήναρχος (ΥΝ) Μαρία Λυκουροπούλου  
Επιτελής/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Υπουργείο Υγείας, Γενική Δνση Υπηρεσιών Υγείας, Δνση Οργάνωσης, 
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσηλευτ. Μον. Υγείας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα, ΤΚ 
10187. 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη 
του) 
Πλουτάρχου 3, Αθήνα, ΤΚ 10675. 
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα 
τα μέλη του) 
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, Αθήνα, ΤΚ 11854. 
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα 
μέλη της) 
Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα, ΤΚ 10678. 
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα 
τα μέλη της) 
Ιουστινιανού 28, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54631. 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Λυκούργου 10, ΤΚ 10551, Αθήνα) 
Αποδέκτες ΓΕΕΘΑ/Πίνακα «Α» και «Β» 
ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΕΓΑ 
ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ 
Αποδέκτες για πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/Γρ. Γεν. Γραμματέα  
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Γραμματεία 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ 
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ 
 



4. Επενδυτικό σχέδιο: Η παραγωγή, συμπεριλαμβανο
μένης της μεταπαραγωγής, αυτοτελούς οπτικοακουστι
κού έργου που εμπίπτει: α) στις οικονομικές δραστηριό
τητες 59.11 και 59.12 και αφορά όλα ή επιμέρους στάδια

της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή τα στάδια της πα
ραγωγής και τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής
ενός οπτικοακουστικού έργου, ανεξαρτήτως του τρόπου
διανομής του και του μέσου μετάδοσης και προβολής
του προς τον τελικό αποδέκτη-θεατή, β) στην οικονομι
κή δραστηριότητα 62.01.21 και αφορά το σύνολο της
διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού, από τον αρχικό
σχεδιασμό έως τη δημιουργία του τελικού πρωτοτύπου
προς έκδοση και εμπορική εκμετάλλευση..

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις υπαγωγής στο επενδυτικό
καθεστώς

Το άρθρο 23 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 23
Γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο επενδυτικό
καθεστώς

1. Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης επενδυ
τικών σχεδίων που αφορούν στην παραγωγή, συμπερι-
λαμβανομένηςτης μεταπαραγωγής, αυτοτελών οπτικο
ακουστικών έργων, προβλέπεται ειδικότερα ότι:

α) επί κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας απαι
τείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιού
νται στην Ελληνική Επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον
στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις εν
λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα,

β) επί κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας, με
περιεχόμενο δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ),
απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλο
ποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια να ανέρχεται τουλά
χιστον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για
τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα,

γ) επί κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας μικρού
μήκους απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών
που υλοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια να ανέρχε
ται τουλάχιστον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)

ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους
του φορέα,

Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφια

κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 1
Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο και
Επενδυτικό Σχέδιο

1.Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (ΑΊ16),
αντικαθίσταται ως εξής:

2. Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο: το επεισόδιο ή
τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής
σειράς, το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος
επεισοδίων μίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία

ή κινηματογραφική ταινία ή τμήμα αυτών ανεξαρτήτως
χρονικής διάρκειας,™ ψηφιακό παιχνίδι.Το περιεχόμενο
των ανωτέρω μπορεί να είναι μυθοπλασία, δημιουργική
τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ), κινούμενα σχέδια, καθώς και
ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό. Τα ανω
τέρω αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα παράγονται για

εμπειρία χρήστη σε γραμμική ή μη γραμμική μορφή,
με διαδραστικές ή όχι εφαρμογές και με δυνατότητα
διανομής σε πολλαπλές πλατφόρμες, όπως ελεύθερη
επίγεια τηλεοπτική μετάδοση, συνδρομητική τηλεοπτική
μετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών
κατά παραγγελία, κινηματογραφικές αίθουσες προβο
λής, ιστότοποι διανομής και προβολής τηλεοπτικών και
κινηματογραφικών έργων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
στο σύνολο ή ως μέρος εφαρμογών και προγραμμάτων
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, παιχνιδομη-
χανές και κινητά τηλέφωνα..

2.Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 αντικα

θίσταται ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 4704
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ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι επι
λέξιμες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών
έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης
των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατά
ξεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς επίσης οι
προϋποθέσεις οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικό
τερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο 13
Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης φαρμάκων

1.Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό δια
κινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά

στο Σύστημα Π ρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (άκρε://
\ΛΑΛ/νν.β5γηΐ39θ9Γ3ίί5ί.9Γ/ρ-Γν/ρ) που λειτουργεί και δι

αχειρίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.ΚΑ). Η διαδικασία εκκαθάρισης
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7α του άρ
θρου 90 του ν. 4368/2016.

2.Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ηπρε://νννννν.θ-
5γπ(3909Γ3ίί5ί. 9ΐ7ρτν/ρ) είτε με τους κωδικούς πρό

σβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
εφόσον διαθέτει (Είσοδος με.ΠΦΥ), είτε με τη χρήση
των κωδικών-διαπιστευτηρίωντης Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΐ^χίεηθί) καινά
δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συντα
γές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περί
πτωση αυτή δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με
τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος
μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (επιε) στο κινητό
του τηλέφωνο καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού
του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω μηνύματος

(θπί^ίΙ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,
καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρο

νικού του ταχυδρομείου.
3.Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επι

θυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων
του μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων
του, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συντα

γής με λήψη μηνύματος (είπε) στο κινητό του τηλέφωνο
το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του
συνταγογραφήθηκε (ό^τοοάε συνταγής) και το χρονικό

διάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου του (θΐτι^ίΙ) με όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά,
αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διά
στημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο
συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πι
στοποίησης τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή κατα
γράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε,

καθώς και η ημερομηνία αυτής.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

4. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρμογή του
καθεστώτος του παρόντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης..

Αρθρο 11
Εξουσιοδοτική διάταξη

Το άρθρο 38 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 38
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσ
σεται το καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόμου και
εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής αυτού,
όπως οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υπολογισμού τους
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την

αίτηση υπαγωγής και την αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων, το όψος των παραβόλων που προβλέπονται
στον παρόντα, οι κατά περίπτωση εφαρμοζόμενοι χρό
νοι έναρξης και λήξης των επενδυτικών σχεδίων, η σύν
θεση και οι όροι λειτουργίας των προβλεπομένων, στον
παρόντα, επιτροπών και του οργάνου ελέγχου, τα θέματα

τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής καθώς και κάθε
άλλο συναφές με την εφαρμογή του παρόντος θέμα..

Άρθρο 12
Κίνητρα για την ενίσχυση των
οπτικοακουστικών παραγωγών

Στο άρθρο 71Ε του ν. 4172/2013 (Α' 167) επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού

προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο

φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου
3 και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έρ
γων, κατά την έννοια του άρθρου 20 του υ. 4487/2017
ή αποτελεί επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του υ. 4487/2017,
αφαιρείται το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων
δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον
αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα..

2.Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
- 4. α) Η παρ. 1 κατά το μέρος που αφορά στη φορο

λόγηση επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σύμφω
να με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4487/2017, εφαρμόζεται τηρουμένου του Κανονισμού

(ΕΕ) 651 /2014 και ιδίως του Κεφαλαίου Ι-Γενικές Διατάξεις
καιτου άρθρου 54 αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις

του Κεφαλαίου Δ'του ν. 4487/2017.
β) Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις της

παρ. 1, σωρεύονται με το επενδυτικό κίνητρο του κεφα
λαίου Δ του ν. 4487/2017, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες
κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις αυτές,
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων..

3.Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καιτου Διοικητή της Ανε

Τεύχος ΑΊ 33/14.07.2020ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2918



νων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για
τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζονται
στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
(Β'4898/2018) του ΕΟΠΥΥ. Η υποβολή των ατομικών
αιτημάτων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για
ειδικές θεραπείες που διενεργούνται από ιδιώτες παρό

χους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ,
πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύληςτης
Δημόσιας Διοίκησης. Για τη χρήση της υπηρεσίας του
παρόντος ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα εικοστό
τέταρτο έως εικοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'68), όπως κυρώθηκε με

το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α83) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'84), όπως κυρώθηκε με

το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). Η υποβολή της
αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών
του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιείται και
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Με
τη διαδικασία της παρ. 4 είναι δυνατόν να εντάσσονται
στη διαδικασία του παρόντος, ως προς τον έλεγχο των
αποζημιούμενων δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, επιπλέον
κατηγορίες παροχών, των οποίων η αποζημίωση γίνε
ται μετά από ατομικό αίτημα των δικαιούχων κατά τις
κείμενες διατάξεις.

2.Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να
συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετι
κού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό
όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο
μένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020.

3.Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χα
ρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρό
ντος, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και μετά από αίτημα του
δικαιούχου-κυρίως ασφαλισμένου. Το Κέντρο Διαλει-

τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη
διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φο
ρέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α' 138)
για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος.

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,

Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση
του ΕΟΠΥΥ, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι
εφαρμογές του δημοσίου καιτου ευρύτερου δημόσιου
τομέα που διαλειτουργούν, οιλεπτομέρειεςγιατη διαδι
κασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησηςτων δαπανών
από τον ΕΟΠΥΥ, διευρύνονται οι κατηγορίες αποζημιού
μενων, μέσω ατομικών αιτημάτων, για παροχές υγείας οι
οποίες μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία του παρό

ντος ως προς τον έλεγχο αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ
κατά τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών

Υγείας (ΕΚΠ Υ) και τις κείμενες διατάξεις και ρυθμίζονται
ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις
τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

4.Κατά την εκτέλεση της άολης ηλεκτρονικής συντα
γής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό
έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμα
κοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγο
ντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον

κωδικό της (Ηβι-οοοθ συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην πε

ρίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων με
βάση τον αριθμό συνταγής (Η^Γεοάθ συνταγής), ο φαρ
μακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική
συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της. Μόλις ο
φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει
ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώ
σει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην

περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής
φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α., ο φαρμακοποιός εισά

γει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί
άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις
ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς
εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό
(οηβ-τίπΐθ ρ355ννοτά) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο
ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει
δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης
γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος
τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγο
γράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση
συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός
εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό
μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρο
νικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία
εκτέλεσης της συνταγής του.

5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφι
ακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και οργα

νωτικά μέτρα για τη διαδικασία άυλης συνταγογράφησης
και του άυλου παραπεμπτικού, καθώς και κάθε αναγκαίο
ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 14
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων
για αποζημίωση ειδικών και ατομικών

αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης

1. Μετά από την έκδοση της απαιτούμενης γνωμά
τευσης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις κείμενες

διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής με
αποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης διενεργείται
προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ), ως υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με την
περ. γ'της παρ. 1 του άρθρου 6 και την περ. θ'της παρ. 2
του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 27ης Απρι
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο
μένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ί
119/1), η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμε
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙ ΑΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΣΙΑΡΑΣ

Τουρισμού

ΘΕΟΧΑΡΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου
του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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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
αυτοί 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

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
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 περισσότε
ρους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος
του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού

τους.

ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρθρο τρίτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'68),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α'83), για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγω
γής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατεί
νεται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεμ

βρίου 2020.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτά
κτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγεί
ας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊ-

ού ^θνΐΩ-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 προ
στασία από τη διασπορά του κορωνοϊού ΟθνΐΘ-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 124του ν.4714/2020

(ΑΊ48) 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

Αρ. φύλλου 157ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ,,10 Αυγούστου 2020

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Άρθρο έκτο
Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και
διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση

του άρθρου 26 του ν. 4708/2020
Το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (Α' 140) αντικαθίσταται

ως εξής:
Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου και παροχής ανε
ξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων
ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν
συναφθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δευτέ
ρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο
μένου (Α'42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α' 76), και των οποίων η διάρκεια λήγει από
1 ης Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για τέσσε
ρις (4) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου
2020. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώ
το εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης
εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι
στις θέσεις αυτές. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν
στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 1 ης Ιουλίου

2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται
ως νόμιμες.

Άρθρο έβδομο
Απασχόληση προσωπικού Κινητών Ομάδων

Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ) με καθεστώς πλήρους
απασχόλησης

Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας

Υγείας (ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ' εφαρμογή της
παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'68), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83),
και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του

ν. 4715/2020 (Α' 149), ή που προσλαμβάνεται εφεξής για
τη στελέχωση των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ,
είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Άρθρο όγδοο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια
νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου
τέταρτου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
Το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), αντικαθίσταται

ως εξής:

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια
νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων

αναγκών

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας
υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού (ΙθνΐΟ-19 και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερ

βαίνει τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα δημόσια νοσο
κομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα

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 ^θνΐ^-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγεί
ας, 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
αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από τον υπάλ
ληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και
πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή και

χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση
ατομικών σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται
αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέ
φονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον
όρο προϊόντα δειγματισμού νοούνται τα προϊόντα, τα
οποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη
δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον
ίδιο χώρο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάθεσης προ
ϊόντων δειγματισμού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις
του παρόντος, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας
αρχής διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για
κάθε παράβαση, εφαρμοζόμενης αναλόγως της υπ' αρ.

34077/30.3.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (Β' Π16).

ΜΕΡΟΣ Γ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο πέμπτο
Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού Οθνΐϋ-19,

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες
από τη δημοσίευση της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση
όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων
συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά
ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και
δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και
διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και ιατροτεχνολο
γικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά

κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη
αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των

έκτακτων αναγκών.
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1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλ
λοντος και Ενέργειας (Β' 1843).

δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έρ
γου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α'212), όπου απαιτείται.

ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος.
στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσο

κομείων που τροποποιούνται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας
του χώρου επέμβασης, αποκλειστικά στην περίπτωση
επεμβάσεων στον στατικό φορέα.

Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του
κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι (6) μηνών από την έκδο
ση της άδειας, επικαιροποιημένος φάκελος με τις κατά
περίπτωση τροποποιούμενες μελέτες, συνολικά ή τμη
ματικά.

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών

Οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι
οποίες έληξαν μετά από την 30η Ιουλίου 2020 ή λήγουν
εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, πα
ρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους

έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, με τους ίδιους όρους.

Άρθρο δέκατο έκτο
Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων

Το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 (Α' 54) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευ
τικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπι
κή χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική
και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικο
ποίησης κατά το ΙηΙθΓπεΙίοη^Ι ΟΙβίίίίίς^ΐίοη οίΘί5θ35θ5,
ΙΟ^) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του
συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκρι
μένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και
τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια
κυκλοφορίας του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις
οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συντα

γής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο
για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συ
γκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμέ
νες ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια
της θεραπείας, καθώς και τον λόγο αδυναμίας έκδοσης
ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που
περιέχει αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθε
νή, φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε
σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή
αρχείου εικόνας.

2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν θίγει τον εγκεκριμένο

από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τρόπο διάθεσης
αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως κατά
ταξη, ανά κατηγορία απαιτούμενης ιατρικής συνταγής,

απλής, περιορισμένης ή ειδικής αιτιολογημένης ιατρικής
συνταγής, που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη
συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων.

στον οποίον ορίστηκε ότι πρέπει να περιέλθει κατά τη

βούληση του δωρητή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για χρονικό δι

άστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη
δημοσίευση της παρούσας, δύναται να αναπτύσσονται

εκτάκτως κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε οποιοδήποτε νοσο
κομείο εποπτείαςτου Υπουργείου Υγείας, ή σε οποιοδή
ποτε άλλο αναγκαστικά δεσμευμένο ή μισθωμένο χώρο
ή χώρο που χρησιμοποιείται από το ελληνικό Δημόσιο,
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που
ρητώς ορίζονται στην απόφαση ανάπτυξης των ανωτέ

ρω κλινών, χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας
από οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή, κατά παρέκ
κλιση της κείμενης νομοθεσίας. Η διενέργεια εργασιών

για τη δημιουργία ΜΕΘ και ΜΑΦ μόνιμης εγκατάστασης
και λειτουργίας, καθώς και για ανακαινίσεις Τμημάτων
Επειγόντων Περιστατικών σε υφιστάμενους χώρους νο
σοκομείων υπόκειται στη διαδικασία αδειοδότησης του
δεκάτου τετάρτου άρθρου.

Αρθρο δέκατο τέταρτο
Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και

ΤΕΠ
Στο άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α' 167) προστίθεται

παρ. 8 ως εξής:
8. Οι εργασίες γιατη δημιουργία Μονάδων Εντατικής

Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας
(ΜΑΦ) και ανακαινίσειςΤμημάτων Επειγόντων Περιστατι
κών (ΤΕΠ) σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων, καθώς
και οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη
δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ και αφορούν στη μετεγκα
τάσταση υφιστάμενων κλινικών ή άλλων λειτουργικών
χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων,
εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δό

μησης μικρής κλίμακας της περ. (β) του άρθρου 28 του
ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου.
Η έγκριση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών
και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, μετά από υποβολή στο πληροφοριακό σύστη
μα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δι
καίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
του και τα στοιχεία του ακινήτου.

β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Υγείας ή του Νοσοκομείου, όπου αυτές απαιτού
νται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους
στοιχεία.

γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέ
ρεται η θέση του ακινήτου, περιγράφονται αναλυτικά οι
εργασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:

ί) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές
διατάξεις και κανονισμούς,

ϋ) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού
του κτιρίου και

Πι) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περι-

πτώσειςτου άρθρου 1 της υπ'αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/
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εχομένου (Α'68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α' 83), παρατείνεται αυτοδικαίως έως τις
31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο δέκατο ένατο
Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης του
κορωνοϊού ^θνΐΘ-19

Πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο Μετανά

στευσης και Ασύλου δυνάμει της από 10.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 28), η οποία κυρώθηκε

με το άρθρο 1 του ν. 4681/2020 (Α' 74), και ιδίως της
παρ. 3 του πρώτου άρθρου αυτής, και του άρθρου 195
του ν. 4662/2020 (Α'27), δύνανται να χρησιμοποιηθούν
για δράσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό (ΖθνΐΘ-19
και αποσκοπούν στην προστασία κάθε είδους δομών
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, την επιτάχυνση

της διαδικασίας ασύλου για λόγους αποσυμφόρησης
των δομών και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων
ή Περιφερειών. Οι ως άνω δράσεις εξειδικεύονται και
χρηματοδοτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εικοστό

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά

κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχί

ζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως,.εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
διατάξεις της.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ -
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

3.Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξομοιώνεται με χορή
γηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου χωρίς ιατρική
συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

4.Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά
των λοιμώξεων, με προτεραιότητα τα αντιβιοτικά, καταρ
τίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστημα ηλεκτρο
νικής συνταγογράφησης.

5.Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κι-
νολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρή

ση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση
και κεφαλοσπορινών Γ'γενεάς από του στόματος είναι
ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βά
σει κωδικοποίησης κατά το ΙηΙβιτι^ΙίοηεΙ Ο^είίίίς^Ιίοη
οί ϋί5θ3$θ$, Ι0Ω) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χο
ρήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, καθώς και την

αιτιολόγηση για τη χορήγηση του. Τα αποτελέσματα της
καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα, όπου προβλέπονται,
τηρούνται από τον ιατρό που χορηγεί την ηλεκτρονική
αιτιολογημένη συνταγή επί διετία.

6.Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1 η Σεπτεμβρίου
2020..

ΜΕΡΟΣ Δ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο δέκατο έβδομο
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του

ν. 4686/2020 (Α' 96) αντικαθίσταται ως εξής: Παρέχε
ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους
ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση
που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκ

παιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής
αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας
εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε
έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός..

ΜΕΡΟΣ Ε
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο δέκατο όγδοο
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις

δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω εξαιρετικών
αναγκών

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιω
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (1ΔΟΧ), που συνή-
φθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού

όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι
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