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«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς ψορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της
ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
και λοιπές διατάξεις του Υπουρνείου Εσωτερικών»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

—

Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί. της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού ςΟνΙο-19 του προσωπικού που απασχολείται σε ιδιωτικές,
δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας, προστίθεται δεύτερο εδάψιο, περί της υποχρέωσης
εμβολιασμού Φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική
διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας, και η παρ. 2 του άρθρου 206
διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του

κορωνοΙού ςΟνΙο-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και
υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα
αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας,
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Η υποχρέωση του
πρώτου εδαψίου καταλαμβάνει και τους Φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου των
Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους

σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι
συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.)>.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί. του προσωπικού των δομών υγείας που
εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού ΟνΙΟ-19, τροποποιείται, ως προς τη συμπερίληψη
των Φυσικών προσώπων που διεξάγουν πρακτική άσκηση με ψυσική παρουσία στο πλαίσιο
εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών
οποιασδήποτε βαθμίδας, και η παρ. 3 του άρθρου 206 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. Ι και 2 νοείται κάθε Φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον

Φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική
άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε βαθμί.δας, με Φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς
και κάθε Φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με Φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε
νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο Φορέας λειτουργίας των δομών.».
3. Στην παρ. ό του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί των υποχρεώσεων και κυρώσεων που

σχετίζονται με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, τροποποιείται το τρίτο εδάΦιο, ως προς την
κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη ειδικής προθεσμίας για την πρώτη ή μοναδική δόση των Φοιτητών και

σπουδαστών που εμβολιάζονται υποχρεωτικά, τροποποιούνται το πρώτο και Τρίτο εδάψιο της περ.
α), ως προς τους Φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής και ως προς τον χρόνο άρσης του
ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, τροποποιείται το πρώτο εδάψιο και
προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάψιο στην περ. β), περί των υπόχρεων εργοδοτών, προστίθενται
περ. γ), περί των κυρώσεων που επιβάλλονται σε ιδιώτες υπόχρεους, και περ. δ), περί των κυρώσεων
που επιβάλλονται σε υπόχρεους Φοιτητές και σπουδαστές, και η παρ. 6 του άρθρου 206
διαμορψώνεται ως εξής:

«ό. Ο εκάστοτε εργοδότης

ή

υπεύθυνος μονάδας οψείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε
πρόσψορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ.
1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου
2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμψωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό
πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την Ιη Σεπτεμβρίου 2021, με εξαίρεση τους
Φοιτητές και σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30ή
Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμψωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:
α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε Φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α)
της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του
παρόντος, με απόψαση του επικεψαλής του Φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής

ή

ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση
της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόψαση του ψορέα, υπό την
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμψωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της
μοναδικής δόσης όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμψωνα
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην
κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής αποδοχών γιατο χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εψαρμογής του παρόντος.
Το προηγούμενο εδάψιο εψαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που
συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε
επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ. Υπόχρεο εργοδότη, για τους σκοπούς εψαρμογής του παρόντος, συνιστά κάθε
εργοδότης για το σύνολο του προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε
αυτόν ή το απασχολούμενο σε αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης προσωπικό. Κατ’
εξαίρεση, υπόχρεοι εργοδότες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών εργολάβοι για το προσωπικό που
-

2.

απασχολούν σε δομές ή και ψσρείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, στο πλαίσιο
εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις δομές που εντάσσονται στο Πεδίο εψαρμογής του
παρόντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων (10000)
ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (0.000) ευρώ και, β) σε περίπτωση υιτοτροπής,
που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά
παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:
γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως γιατο Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της
παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασψαλιστικά ταμεία,
γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράψησης του ν. 3892/2010 (Α’ 189), και
γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010.
Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας ψροντίδας
υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, ψαρμακεία) οψείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής
έγγραψο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν
εμβολιαστεί σε συμμόρψωοη με το παρόν. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του
προηγούμενου εδαψίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για παραβάσεις που τελούνται από τη δημοσίευση
του παρόντος.
δ) Στην περίπτωση ψοιτητών, ο επικεψαλής της ακαδημαϊκής μονάδας και σ διδάσκων κάθε
μαθήματος, καθώς και στην περίπτωση των σπουδαστών των 1ΕΚ. και των Κολλεγίων, οι Διοικήσεις
τους και οι εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή
του ψοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός των
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών νοσοκομείων καιτων ιδιωτικών δομών υγείας.>).
4. Στην περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, στην οποία περιέχεται εξουσιοδοτική
διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την εψαρμογή του άρθρου αυτού, προστίθεται δεύτερο
εδάψιο νια τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιβολή κυρώσεων, και η περ. α) της παρ. 7 του
άρθρου 206 διαμορψώνεται ως εξής
«α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών,
Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να
εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό,
να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν
προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρψωσης με την υποχρέωση, οι
ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόψαση δύνανται να
εξειδικεύονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, να καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εψαρμογή
του παρόντος και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, η διαδικασία ελέγχων και
βεβαίωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης και

είσιτραξης διοικητικών προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες άρσης των κυρώσεων και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος)>.
Άρθρο 2
Κυρώσεις για ψευδές Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19

ή

ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωναΙό ονιο 19

Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει
εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόμενες
ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον υπάλληλο
του Δημοσίου ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο, συμμετέχει καθ’οιονδήποτε τρόπο στις πράξεις του
πρώτου εδαψίου, επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν επιβληθηοόμενες ποινικές και πειθαρχικές
κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πράξη.
Άρθρο 3
Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω
της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοΙού
1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών
ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
2. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον

κορωνοΙό

ςονιο-ι9, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 3Ιη.12.202Ι.

3. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, ως προς την υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης
από τον κορωνοΙό ςονιο-ι9, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2Ο2Ι.
Άρθρο4
Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοΙού
5ΑΙ5-ςον-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (ιρ Τ1) Τροποποίηση της Περ. β) της παρ.
5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/202 1
—

Η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Ν 121), περί των ανώτατων
ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του
κορωνοϊού 5ΑΕ5-ςον-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (Γρίς
τροποποιείται ως προς το
ανώτατο όριο τιμής χρέωσης, και η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Για τις ανάγκες εψαρμογής του παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης
καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη
συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) για το τεστ
ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοΙού 5ΑΕ5-ςον-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (ΡΙ) ως ανώτατο
όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€)
και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €), β) για το
τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού 5Α5-ςον-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (Γρίς1

ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης το ποσό των δέκα ευρώ (10€) (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν
της αξίας δειγματοληψίας καιτης ανάλυσης δείγματος).».
Άρθρο 5
Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (5θΙ-1θ$) του ιού
5Α5-ςονιο-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Εψόσον εξακολουθεί
χρονικό διάστημα που
παρόντος, και ενόψει
Προστασίας δύναται,

να υψίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού ςονιι-ι9, για
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του
της έναρξης του σχολικού έτους 2021-2022, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων αρμοδιότητας και σκοπού του Ινστιτούτου
Φαρμακευτικής ‘Ερευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας
αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (5εΙ1-) του ιού 5ΑΙ5-ςΟνΙΟ-19 και κάθε
είδους παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικών, ενδεικτικά, με την ασψαλή διάθεση, αποθήκευση,

Φύλαξη και μεταψορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η σύναψη των συμβάσεων του πρώτου εδαψίου
γίνεται μετά από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Φορέα για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη
χαμηλότερη προσψορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των
έκτακτων υγειονομικών αναγκών.

Άρθρο ό
Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020
-

1. Στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς τη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

2. Η ισχύς της παρ. Ι εκκινεί από την έναρξη ισχύος του άρθρου 70 του ν. 4745/2020.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Ενίσχυση διαψάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς ψορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της
ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

7
Εττισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Υγείας
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού, τηλ. 2132161352, ‘τι πί5θΓ@Γποι.ον.Γ
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοϋέτησης
στους οποίου ς αφορούν σι_όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
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Τομέας νσμοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτηοης Επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προοταοίας του Πολίτη και
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών &
Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο4ίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται τα εξής ζητήματα:
Προβλέπεται υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19 και
για τους ψοιτητές και σπουδαστές, σι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους
εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές
υγείας,
αναψέρεται ρητά ότι το προσωπικό των δομών που εμπίπτουν στο πεδίο
εψαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) που εμβολιάζεται
υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνει και τα ψυσικά πρόσωπα που διεξάγουν
πρακτική άσκηση με ψυσική παρουσία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής
διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δη μόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών
δομών οποιασδήποτε βαθ μίδας,
τάσσεται ειδική προθεσμία νια την πρώτη ή μοναδική δόση των ψοιτητών
και σπουδαστών, για τους οποίους εισάγεται υποχρέωση εμβολιασμού,
ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος συμμόρψωσής τους,
τροποποιείται το χρονικό σημείο της άρσης του ειδικού διοικητικού μέτρου
της αναστολής καθηκόντων, ώστε με την πραγματοποίηση της πρώτης ή
μόνης δόσης εμβολιασμού, και όχι με την πάροδο 14 ημερών από την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού, να αίρεται η αναστολή με απόψαση του
ψορέα,
προβλέπεται ότι, μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής
δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου, σύμψωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την
παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής
εργασίας,
προβλέπονται κυρώσεις και για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται ως
ελεύθεροι επαγγελματίες στις αναψερόμενες στο τροποποιούμενο άρθρο
δομές, κατά παράβαση της υποχρέωσης εμβολιασμού,
προβλέπονται κυρώσεις και για τους ψοιτητές και σπουδαστές, που
συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία κατά τα ανωτέρω,
κατά παράβαση της υποχρέωσης εμβολιασμού (άρθρο 1),
προβλέπεται κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊσύ ςονΙο-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωναΙό ονιο
19 (άρθρο 2),
προβλέπονται παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης
πανδημίας του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19· συγκεκριμένα παρατείνεται από τη

λήξη της έως την 31η.12.2021 η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’
48), περί της διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης
από κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19, της ισχύος του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως
προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό ςΟνΙο-19 και
της ισχύος του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, ως προς την υποβολή σε
διαγνωστικά έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό ςονιο-19 (άρθρο 3),
.

καθορίζεται ανώτατο όριο τιμής χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου
του κορωνοϊσύ 5ΑΕ5-ςον-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (ρίςΙ
(άρθρο 4),

.

προβλέπεται,

εψόσον

εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ-19, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
η δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατά
παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων
συ μβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων αρμοδιότητας και
σκοπού του νστιτούτου Φαρμακευτικής ‘Ερευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.
(1.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου προμήθειας αυτοδ ιαγνωστικών τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (5θΙΫ-5) του ιού 5ΑΓ5-ςΟνΙΟ-19 και κάθε είδους
παρεπόμενων υπηρεσιών (άρθρο 5),
ορίζεται ως αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, η
οικονομική ενίσχυση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) που δίνεται
σε επιχειρήσεις του πολιτισμού που έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη
πανδημίατου_κορωνοΙού ςονιο-ι9 (άρθρο_6).

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 1-5 αντιμετωπίζονται έκτακτα
προβλήματα σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, τα οποία έχουν
προκληθεί από την διάδοση του κορωνοϊού Ονο-Ι9 και των μεταλλάξεών του,
όπως είναι η επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατάτου κορωνοϊού ςονιο
19, η πρόβλεψη συνεπειών παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης για επιπλέον
κατηγορίες υπόχρεων προσώπων, η άμεση άρση της αναστολής εκτέλεσης
καθηκόντων σε περίπτωση πραγματοποίησης της πρώτης ή της μόνης δόσης, η
επιβολή διοικητικού προστίμου, πέραν των τυχόν επιβληθησόμενων ποινικών ή και
πειθαρχικών κυρώσεων, για την περίπτωση ψευδών πιστοποιητικών εμβολιασμού
ή βεβαιώσεων νόσησης, η παράταση έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης
πανδημίας του κορωνοϊού ςονιο-ι9, ο καθορισμός ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης
για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού 5ΑΕ5-ςον-2 με τη μέθοδο της
ταχείας δοκιμασίας (Γ2ρΙςΙ
και η προμήθεια αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (5εΙ1-ε5) του ιού 5ΑΙ5-ςΟνΟ-19 από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας.
Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 6, καθορίζεται ως αψορολόγητη,
ακατάσχετη και ανεκχώρητη η ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού του άρθρου
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70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) που δίνεται σε επιχειρήσεις του πολιτισμού, σι οποίες
έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και τήρησης
αποστάσεων.
3.

Ποιους Φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα 1-5: Φοιτητές και σπουδαστές, σι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους
εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας,
ιδιώτες υπόχρεους που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, το σύνολο των
υπόχρεων εργαζομένων που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο του διοικητικού μέτρου
της αναστολής καθηκόντων σύμψωνα με την παρ. ό του άρθρου 206 του ν.
4820/2021, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους και τρίτους που συμμετέχουν με
οποιονδήποτε τρόπο στην έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
βεβαίωσης νόσησης, επιχειρήσεις, πολίτες και υπηρεσίες, σε ό,τι αψορά στην
υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, επιχειρήσεις και
καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών σε ό,τι αψορά στην πρόσβαση σε τεστ
ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοΙού 5ΑΙ5-ςον-2 με τη μέθοδο της ταχείας
δοκιμασίας (ρί θ5).
Άρθρο 6: Επιχειρήσεις πολιτισμού που ενισχύονται σύμψωνα με το άρθρο 70 του ν.
4745/2020.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
Οχι
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρα 1-2: άρθρο 206 του ν. 4820/202 1 (Ν 130)
Άρθρο 3: άρθρα 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)
Άρθρο 4: άρθρο εξηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 121)
Άρθρο 6: άρθρο 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)

05.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω της
νομοθετικής οδού, καθώς αψορούν σε ζητήματα τα οποία
δεν μπορούν να ρυθμιστούν στην έκταση που χρειάζεται
με σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις.

ΙΙ) με αλλαγή δισ ικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών_πόρων;

Οι στοχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσοτερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Π

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
με την αξιολογούμενη ρύθμιση
επιδιώκονται
Π

ΙΕ·

Π

π

>

ΓΠΤΙ
ΠΙ!%ΙΠ

Π

8.

Τ1?

Χ

Π

1ΞΞ

Ποιοι Είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Ι:

π

μ

ΓΙ

Άρθρο 1:
Επέκταση κατηγοριών υπόχρεων
προς
εμβολιασμό
προσώπων,
επέκταση επιβολής συνεπειών /
κυρώσεων για τους υπόχρεους σε
εμβολιασμό που παραβιάζουν την
υποχρέωσή τους, με στόχο την
προάσπιση της δημόσιας υγείας,
άρση
αναστολής
με
την
πραγματοποίηση της πρώτης ή της
μόνης δόσης και άμεση επάνοδος
στην υπηρεσία για το ιατρικό κ.λπ.
προσωπικό

που δείχνει πρόθεση
συμμόρψωσης, με στόχο την κατά το
δυνατόν διατήρηση της ομαλής
λειτουργίας των δομών δημόσιας
υγείας.
Άρθρο 2:

1) βραχυπρόθεσμοι:

Κύρωση γιατην συμμετοχή σε έκδοση
ψευδών
πιστοποιητικών
εμβολιασμού
και
βεβαιώσεων
νόσησης.
Άρθρο 3:
Αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών
του γενικού πληθυσμού της χώρας
λόγω της συνεχιζόμενη ς πανδη μίας
του
κορωνοΙού
ςονιο-19
με
παράταση έκτακτων ρυθμίσεων και,
συγκεκριμένα, της ισχύος του άρθρου
2 του ν. 4790/2021, περίτης διάθεσης
αυτοδιαγνωστικών
δοκιμασιών
ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό
ςονιο-ι9, της ισχύος του άρθρου 46
του ν. 4790/2021, ως προς τον
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για
τον κορωνοϊό ςονιο-ι9 και της
ισχύος του άρθρου 96 του ν.
4790/2021, ως προς την υποβολή σε
διαγνωοτικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό
ςονιο-ι91,
έως την
31 η .12.2021.
Άρθρο 4:

Καθορισμός ανώτατου ορίου τιμής
χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης
αντιγόνου του κορωνοΙού 5ΛΙ5-ςον2 με τη
δοκιμασίας

μέθοδο

της

ταχείας

(Γ2ρς
για
προστασία του καταναλωτή.

την

Άρθρο 5:
Εξασψάλιση της διαθεσιμότητας των
αναγκαίων για την ομαλή έναρξη της
σχολικής χρονιάς αυτοδιαγνωστικών
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(5Ι-5) του ιού 5Α5-ςΟνΙο-19.
Άρθρο 6:
Εξασψάλιση
οικονομικής

της
ουσιαστικής
ενίσχυσης
των
επιχειρήσεων του πολιτισμού.
Άρθρα 1-5:
Λειτουργία των δομών υγείας, με
επαρκές για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης, εμβολιασμένο,
προσωπικό.
Συμβολή στην κινητροδότηση των
πολιτών για επίτευξη του ιατρικά
επιβεβλημένου επιπέδου ανοσίας
του γενικού πληθυσμού της χώρας
ενάντια στον κορωνοΙό ςονιο-ι9.
1) μακροπρόθεσμοι:

Προστασία του καταναλωτή και της
δημόσιας υγείας.
Εξασψάλιση της διαθεσιμότητας των
αναγκαίων αυτοδιαγνωστικών τεστ
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Ι
του ιού 5Α5-ςΟνΟ-19.
Άρθρο 6:
Στήριξη

των επιχειρήσεων του
πολιτισμού
προκειμένου
να
εξασψαλιστεί η προσαρμογή τους
στις
εξαιρετικές
οικονομικές
συνθήκες που διαμορψώνονται
9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευσ,7 Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στσχος (3ετια)

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
ο·τοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων ρ’βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία οταν τομέα των σπουδών τννς εντός ό μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης
Αριθμός νιστντινιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙΣΟ κλπ)
Αριθμός συμμετοχών νε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινονσμίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών νου έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιοτημιαοή /Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στα σύνολο του ενεργού πληθυσμαύ) που
συμμετέχαυν σε Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσνστό σνσλψάβητων/σύννλο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εοπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχνλείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό
μαθητών στυσύνολο Των μαθητών) νου φοιτούν νε
δισπσλιεισμικά_σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολα (των μαθητών)
Κατανομή ανά περιφέρεια
—

Αοιθμός ολοήμερων / απαμεσματινών σχνλείων και αριθμός
μαθητών Που Φοιτούν νε αυτά
Μέσες όρος υαθηρητών / σύνολο μαθητών
Μέονς όρνς Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προμράμματα
ενισχυτικής_εκπαίδευσης_/_έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα )Α’θμια. ό θμια(
εκπαίδευσης

.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕξελΙξη την τελευταια δετια

Πραγματονοιηθείσες
ανασκαφές,
αποτελέσματα, και σριθμός ευρημάτων

Κατά

είδος

και

Χρηματοδατήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά σον
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ναραδυσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείπες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων συν έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, Και δαπάνες έργων συν βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έργων συν έχουν εκνελεσθεί νε μουσεία και λοιπά
κτίρια Και δαπάνες έργων που βρίσκονται νε εξέλιξη
Αριθμός βιβλινθηκών Κατά νομιΚή μορφή Και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με Το θέμα, Κατά γεωγραφικά
διαμέρισμα

> &9νική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του εττισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
Οικονομική

/ Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική.’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
ο-τοχος (3ετια)

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσψατα

Ακαθάριστο εγχώριο πρσίόν σε αγοραίες Τιμές (δισ.)
Ριιθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές Τιμές
Ισοζύγιο τρεχονοών οοναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ίοοζύγιο γεοικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κανά Μάαστριχτ,

ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα ως % Αεπ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμώο Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Οσρσλυγικά έσοδα ως ποσοστό τον ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης Ται έμμεσης ψορολομίας
Ποσά Που εισπράττσνται μέχρι σήμερα από Τον Φόρο
Φόρους στους οποίους αψορούο οι διατάξεις Του
νομοσχεδίου.

Τους

Ποσά σον εισπράχθηκαν ασό ήιορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού νροσδιορισμού Φόρου
επιβολής προστίμων του ακσρώθηκαν Εν μέρει ήτο όλω από
Τα δικαστήρια

‘

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεοαγγελμαυικώυ
συμβάσεων )και εγσσε εάν συνήθη ιο συγκεκριμένο έτος)
Και αριθμός/ποσοστό_εργαζομένων Που καλύπτονται αού αυτές.
Αριθμός/ποσοστό ο.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς πρυσψυγή σε
διαμεσολάβηοη
Αριθμές/πυσνσ·τό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσψυγή συ
διαιτησία
Μέσος γρύυυς ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.ο.ε. )πρυβλεπύμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους_λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα Και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (Που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο
Και κλάδο οικονομίας
Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας ναι αριθμός/ποσοστό
ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
οτοχος (3ετια)

Εξέλιξη τηντελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Εαιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη τηντελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό

ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γοναικών
Ποσοστό ανεργίας ανό γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βόσει μορψωτικνύ επιπέδον
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό Τομέα της Οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκεοές_κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της σννολικής απασχόλησης
(στο σύνολο τον πληθοσμού Και ειδικότερα για οέοος(
Ποσοστό απασχσλοομένων με σύμβαση οριομέννο χρόνον (στο
σύοσλο τοο πληθοσμού και ειδικότερα για νέοος(

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγρατικό ύψος σοντόξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί τον ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι οπόλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη σοοολικής
ασφάλισης_και_αστίστοιχες_δαπάνες
Υψος ασφαλιστικών εισψορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί
Του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι οπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμποροι, αγρότες) Και αστίστοιχα έσοδα τοκ
ΕΦΕΛ
ΗλιΚία (πραγματική) σονταξιοδόκησης ανά πληθοσμιακή ομάδα
και έτη σνννλικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό σονταξιοδοτικής δαπόνης επί νον ΑΕΠ
Ποσοστό προσψνγών σχετικό με νην απονομή σύνταξης ποο
γίνονται εν μέρει ή εσ όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθοσρού σε καθεστώς φτώχειας, νε κίνδονο
ήιτώγειας ή οε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέννερα ή περισσότερα βασικό
σγαθό_ή_οπηρεσίες
Ποσοστό νοικακοριώνστο σύναλο Τον πληθοομού σον
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώσισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού σοκ λαμβάνει επιδνματα και η αντίστοιχη
κραοιεή δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφείΟ
Αριθρός αστέρων (εκτίμηση) σον σιτίζονται από δήμσνς Και
άλλες οπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού σοκ μένει σε προσωρινή μΟρφή κατοικίας
λόγω κρίσης Ιπ.χ. σεισμός, Πυρκαγιά)
Κόστος καε’ άτομα ανά Πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δοσκολίες μάθησης κλπ)

Εξελιξη Την τελευταια δετια

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενας
στοχας (3ετια)

.

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανό έννς
Πναεντά ναιδικής θνηνιμότητας
Σνννλικές θαινάνες νμείας ιστό κεψή
Δαπάνες 4ιαμμόκων Κατά κεήιαλή
Αριθμός ιατμών ανά 1000 κατνίκννς
Αριθμός ννσακνμειακών κλινών ανά 1000 κατνίκννς
Μέση Διάμεεια ετείμνναας νννηλείας
Ειδικές νναηλεντικές καημεσίες: ενωτεμιενί ασθενείς (ανόλντνς
αριθμός και ανά διαθένιμν κρεβάτι), μέση ταμαμννή, νεμίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία Και επείμνντα
περιστατικά)
Αριθμός ανθενών ανν αεμιμένννν μια Χ μήνες να εξναηρεεηθνόν
(μια μη ετείμνννα ννσηλεία, ή μια μνννμεμή περίθαλψη ή νια την
πρώτη_εξέταση)
Αριθμός νννηλειών ανά 1000 κατνίκννς
Αριθμός ελινών ανά ννσηλεντική ντημενία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Πασνστό απασχόλησης ανά ήιόλν
ανννλιεά
ανά νεριψέμεια
ανά κλάδν νικνννμίας
ανά ηλικιακή νμάδα
Πασεστό ανεμμίας ανά ψόλα
σνννλιεό
ανό περιψέμεια
ανά κλόδν νικνννμίας
ανά ηλικιακή νμάδα
Πνσνστό αντνατασχνλνόμενων ανά ψόλν
Πνανα·εό εμμνδντών ανά ψόλν
Πνανιττό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά ψόλν
Πνσνστό μελών ενιννβννλίνν, αεμιψερειακών και δημντικών
σνμβννλίων ανά ψόλα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήματα ασόλνν
ασνήιάνεων

—

Πνστν·νό αττνδνχής

—

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Πρόαψατα
στοιχεια

Ετκιδιωκόμενετς
σταχας (3ετια)

Μέτνς χμόννς έελννης

ι’νίετνννστεντικές μνές ανά πόλη εισόθνν/χώμα πμνέλευσης/
ηλικιακή νμάδα/ψόλν
Αριθμός
ανελάσεων
ανά
ααελανννμένων/αιτία ατέλασης

χώμα

τμνέλεννης

κων

Μννάλες ψιλνξενίας μεταναστών (σχέση δνναμιεότητας και
τμαμματικνό αμιθιτνό ψώνξενννμένων(
Περιστατικά και είδνς ννμαβατινότηνας ανά μννάδα ψώτξεείας
Πμεφαεώς, στν τεδίν αντό δα ντόμχννε ναι στνιχεία τνν αφνμνόε τννς αληνδατνός πνν πμνέμχνεεαι από όλ.λννς δείκτες (απασχόληση,
εεναίδεεση, παραθατιεότ·ητ·α ε.λτ.)

Ι.

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη την τελευταία θετία

Πρέαψατα

Ειτιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Γίρόο4τατα
στοιχεια

Εττιδιωιτόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόο4τατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετιο)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α( μσνίμων/ιδαχ β( ιδυχ Και μ( μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλυμία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεόθννση, μενική διεόδκυση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση σ-το ΊΝΤΕθΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτόωση (ίπτεαπετ)
Αναλυμία Η/Υ ανά θέση εμγαπΙας
Αριθμός ιστνσελίδων δημόσιων υσηρεσιών και ψορέων/ σόπσλσ
δημοσίων υπηρεσιών και ήινμέων
Αριθμός Κέντρων σλημοήιόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαμδισκό και τσπικό επίσεδο καθώς και σε
επίνεδο νομικών σρυσώπων, σρμανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων σοκ εξνπηρετσόνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος σμοσωπικσό (δαπάνες μισθσδσσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά νπσυμμείν(
Κόστος διαχείρισης θεμάτων πμσσωπικνό· δαπάνες μονάδων
πρασωτικπό ως πσσνστό της σνναλικής δαπάνης ανά οσπυρμεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την Τελευταίο θετία

Αιαπμαχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλαμία
ανά Ιθθδθθ κατπίκσυς
Αδικήματα Ποιπικπό Κώδικα κατά κατημσρίες και κατά
μεωμμαφική_περιοχή
Αιαπραχθέντα αδικήματα και θεωρσόμεννι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, ψόλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων καιαξιόπνινων
σνμπεμιψπμών πνυ πμσκαλνόν τσ καιυό αίσθημα
(αυθμωπνκτννίες, ληστείες, κλοπές —διαμρήξεις(
Αδικήματα σον αφαρπόν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώμα
Συχνότητα εμκλημάνων ανά τόπο τμκμήματπς
Πσστστό εμκληματικών πεμιπτώσεων σον εξιιάστηκαν στα
σόοσλα των τμκλημάτων
Σόπολα ερμαζαμένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατσί’ιων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή_αστυνόμευσης
Αυσλομία αστυνομικών ανά χμΠΠ κατοίκους αναλαμία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και σεριοχή αστυνόμευσης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες μια αστυνομικές κσημεαίες
Καταυνμή πόρων μια την αντιμετώπιση της παμαβατικής
σνμπεμιήινμάς ανά τομείς (π χ. εμκλήματα βίας, οικονομικά
εμκλήμστα, ναρκωτικά, τμαχαία, κλοπές, τμνμοκματία(

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισεμχόμενων αστικών, εμματικών και εμπορικών διαφορών
Αριθμός ειπερχόμενων δισικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χμόνσς σπα απαιτείται μια την επίλυση αστικών,
εμπορικών, ερματικών, διοικητικών ται άλλων υπνθέσεων
Μένας χρόνος έκθσνης δικαστικών αποφάσεων (Ειμηυνδικεία,
Πμωτνδικκία,_Εφετεία,_Αρεισς_Πάμσε]Σνμβσόλια_Επικματείας(
Μέανς όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πσλιτικά και
θιπικητικά δικαστήμια(
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων σσσ ακυμώννσται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων παν τπώόανται με Τα σόστημα τυν
εξωθικαστικσό σαμβιβασμαό
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλκαης θιαψσμών, πχ.
θιαμεσνλάβηση
Στήριξη των ατόμων σον χρήζουν προστασίας αλλά δεν
θιαθέτνυν πόρους (νομική πμσατασία(
Κόστος πμασφνμής στη δικαιναόνη
Ποσοστά ηλεκτμπνικής νσνβνλής θικνηράφωυ
Πκσσστό θιεκπεμαισυμέεων κατ’ ένσς κπνθένεων έναντι εκκρεμών
σε ετήσια και συνολική_βάση_τκκρεμντήτωυ(

Πνσοστό πνινικών κππθέστων, σε ετήσια βάπη, μια εις οπσίες
επιβλήθηκαν ποινές_μετατρέφιμες στ χρήμα
Μέσο κόστσς αωφμνυιστικοό συστήματος ανά κματπόμενσ
Αυαλνμία πμπσωπικσό ήιόλαξης (φνλάκων( ανά κματαόμευο

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηρίότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
οτοχος

(3ετια)

δείκτης Παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις νις % ΑΕΠ
Άμεσες ξέυες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων Που ανοίγουν αυό κλάδο και ινεριήιέρεια
Και αυτίστοιχος αριθμός απασχολσυμένων οο αυτές

Αριθμός επιχειρήσεων Παν κλείνουν ανά κλάδα Και περιφέρεια
Και αντίοτνιχσς αριθμός απασχολουμέυωο σε αυτές
Αινικητικό κόσττς σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσφατα

Εττιδιιιικόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Μονάδες Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμνοψαιρικής ρύπανσης
Κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού πσο εξυσηρετείται από βισλορικούς
καθσρισμοός
Ποσοστό Των ακτών πσυ κρίνσυται νανάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με τυ σύννλυ των δυνάρενων να χρησιμοποιηθνύν ακτών
-

Αριθμός ελέγχων εαταλληλύτητας διιιτεσιι ύδρευσης κατ έτος
Ποσσστό σικιακών & βιομηχανικών απσρριμμάτων Που διατέθηκαν
σο άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύολωπη, Παραγωγή
ενέργειας, λιπασρατυπαίηση)
Πσσυστό διατιθέμενων ανορριμμάτων νε ΧΥΤΑ
Πυσυστό δασικών εκτάσεων παν κσταστράψηκσν από πυρταριά

/ σύνοδο δασικών εκτάσεων
Πασυστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή ιειητό τρόπο)
εκτάσεων /σόνυλν κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό ιιρυστατευόμενων περινγών σε σχέση γο την συνολική
έΚταση_της_χώρας
Πσσνστό του ιιρνϋπνλσγισμσύ νσσ διατίθεταιγια θέματα
πρνστασίας περιβάλλυιιτνς
Κατανάλωση ενέργειας Κανά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμνκηπίσυ ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Π
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,

εξηγήστε:
11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__Π
Οχι__Π
Εξηγήστε:

12
‘

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π
οχι Π
Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του προβλεπόμενου
ΝΑΙ Π
οι Π

πληροψοριακού

Εξηγή στε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο
Ι

Στόχος

Με την προτεινόμενη ρύθμιση:
(α) Η υποχρέωση εμβολιασμού κατάτου κορωνοΙού ΟνιΟ-19του προσωπικού
που απασχολείται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας,
επεκτείνεται και σε ψοιτητές και σπουδαστές, σι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε
είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές
δομές υγείας.

(β) Συνεπώς, διευκρινίζεται

—

συμπληρώνεται ότι στο προσωπικό των δομών

υγείας που εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19,
περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν Πρακτική άσκηση με
φυσική παρουσία στο Πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας Προγραμμάτων
σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε
βαθμίδας.
(γ) Χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, στους ψοιτητές και σπουδαστές, για τους
οποίους
εισάγεται
υποχρέωση
εμβολιασμού,
ειδική
Προθεσμία
συμμόρψωσης, έως την 30ή092021.
(δ) Η αναστολή της άσκησης καθηκόντων των εργαζόμενων στις δομές

δημόσιας υγείας αίρεται με απόψαση του ψορέα, όχι μετά την πάροδο 14
ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού αλλά μετά την
πραγματοποίηση της Πρώτης της μόνης δόσης του εμβολιασμού, ο οποίος θα
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί προσηκόντως.
(ε) Θεσπίζονται επιπλέον κυρώσεις σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών
που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις δομές που εμπίπτουν στο πεδίο
εψαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, κατά παράβαση του άρθρου
αυτού, και συγκεκριμένα οι εξής:
.

καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την
ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του
επαγγελματία μετον Ε.ΟΠ.Υ.Υ. καιτα δημόσια ασψαλιστικάταμεία,
αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράψησης του ν.
3892/2010 (Α’ 189),

.

αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν.
3892/2010.

Συμπληρώνεται ότι:
.

.

οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές
πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, ψαρμακεία)
υποχρεούνται να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραψο
ενημέρωσης περί εμβολιασμού όλων των εργαζόμενων στη δομή, σε
συμμόρψωση με το άρθρο 206 του ν. 4820/202 1 (Α’130) και ότι
σε περίπτωση παραβίασης της άνω υποχρέωσης εισάγεται διοικητικό
πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

(στ) Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης
εμβολιασμού, για τους μεν ψοιτητές, ο επικεψαλής της ακαδημαϊκής μονάδας
και σ διδάσκων κάθε μαθήματος, για τους δε σπουδαστές των 1ΕΚ. και των
Κολλεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων
υποχρεούνται να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή του ψοιτητή ή του σπουδαστή
σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός των

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των ιδιωτικών
δομών υγείας.

(ζ) Προστίθεται στην εξουσιοδοτική διάταξη της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου
206 του ν. 4820/2021 δεύτερο εδάψιο για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών μετην
επιβολή κυρώσεων
2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε όποιον αποπειράται ή
πετυχαίνειτην έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί,
ή βεβαίωσης νόησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυχόν
ειτιβληθησόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον υπάλληλο του Δημοσίου ή σε οποιοδήποτε άλλο
τρίτο, συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις πράξεις του πρώτου εδαψίου,
επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόμενες ποινικές και πειθαρχικές

3

κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πράξη.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται παρατάσεις έως την 31η.12.2021
των εξής έκτακτων ρυθμίσεων: της ισχύος του άρθρου 2 του ν. 4790/2021, περί
της διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό ςονιο-ι9, της ισχύος του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοΙό ςΟνΙΟ-19 και της ισχύος
του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, ως προς την υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης από τον κορωνοϊό ςονΙο-19], λόγω της συνεχιζόμενης πανδη μίας του
κορωνοού ςονιο-ι9.

4

5

ό

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η τιμή Γρίς
για την προστασία
του καταναλωτικού κοινού και την εξασψάλιση της πρόσβασης του συνόλου

των πολιτών σε αυτά.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, λόγω του υψιστάμενου άμεσου κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού ςονιο-19, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες και ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους
2021-2022, παρέχεται η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Ι1-ι) του ιού 5ΑΡ.5-ΟνΙΟ-19 και κάθε
είδους παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικών [ασψαλής διάθεση, αποθήκευση,
ψύλαξη και μεταψορά αυτών από τρίτες εταιρίες]. Η σύναψη των συμβάσεων
γίνεται μετά από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του
ψορέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Η σύμβαση
συνάπτεται με μοναδικά κριτήρι τη χαμηλότερη προσψορά και την επίτευξη
αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών
αναγκών.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων
πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη
και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισψορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του

άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται
με βεβαιωμένα χρέη προς τη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
τους δήμους, τις περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα,
ώστε να εξασψαλιστεί ότι η ενίσχυση Θα αιτορροψηθεί για τη στήριξη των
πληττόμενων επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες.
Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ(1)

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεναλύτερη
απαδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ (2-5)

Χ (1-5)

Άλλα
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπη ρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Χ(1-5)

Χ(1-5)

Χ

)ι6)

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΓΙΣΤΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν Η ΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή!
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προολήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΠΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική απΟτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπιομός
κινδύνου

Χ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

Χ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιοτάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύ ναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 5 παρ. 5, 21 παρ. 2

25.

Π

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ όανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Π
26.

Π

ΓΙ

27

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ή συμφωνιών

Άρθρο 8

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ι

Π
28.

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροτωιτοιούμενων

29.

ή

ή καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολομούμενης ρύμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Οι Παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του
ν. 4820/2021

Υτιοχρεωτικότητα εμβολιασμού

—

Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του
άρθρου 206 του ν. 4820/2021

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 206 του ν.
4820/2021
(Α’
της
130),
περί
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
κατά του κορωνοΙού ςΟνΙο-19 του
προσωπικού που απασχολείται σε
ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές
υγείας, προστίθεται δεύτερο εδάιο,
Περί της υποχρέωσης εμβολιασμού
ψοιτητών και σπουδαστών, σι οποίοι
συμμετέχουν
είδους
σε
κάθε
εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται
σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές
υγείας, και η Παρ. 2 του άρθρου 206
διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Για εΠιτακτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται
υποχρεωτικά κατά του κσρωνοΙού
ονιοι όλο το προσωπικό (ιατρικό,
παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό

«2. Για εττιτακτικσύς λόγους Προστασίας
της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται
υποχρεωτικά κατά του κορωνοΙού
ςΟνΙΒ-19 όλο το Προσωπικό (ιατρικό,
παραϊατρικό, νοσηλε υτικό, διοικητικό
και
υποοτηρικτικό)
σε
ιδιωτικές,
δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας
(διαγνωστικά
Κέντρα,
Κέντρα
αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία,
δομές πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας,
μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο
Άμεσης
Βοήθειας
και
Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).»
«3. Ως Προσωπικό των δομών των παρ.
Ι και 2 νοείται κάθε ψυσικό πρόσωπο
που παρέχειπροςτσν ψσρέαλειτουργίας
τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή
αιτία ή εθελοντικά με ψυσική Παρουσία
εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε
ψυσικό
που
πρόσωπο
παρέχει

υποστηρικτικό)
και
σε
ιδιωτικές,
δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας
(διαγνωστικά
κέντρα,
κέντρα

υπηρεσίες, με ψυσική Παρουσία εντός
των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με
το οποίο είναι συμβεβλημένος ο ψορέας
λειτουργίας των δομών.»

απο κατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία,
δομές πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας,
μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο
Εθνικός
Βοήθειας
Άμεσης
και

Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος
μονάδας οψείλει να ενημερώνει τους
εργαζόμενους με κάθε πρόσψορο μέσο
«.

Οργανισμός

Δημόσιας

Η
Υγείας).
υποχρέωση του πρώτου
εδαψίου
καταλαμβάνει
και
τους
Φοιτητές
προγραμμάτων σπουδών α’ και β
κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας
των
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους
σπουδαστές
των
Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.) και
των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν
σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία
που διεξάγεται σε νοσοκομεία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε
πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε
ιδιωτικές δομές υγείας.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 206 του ν.
4820/2021, περί του προσωπικού των
δομών
υγείας
που
εμβολιάζεται
υποχρεωτικά

κατά

του

ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου
πρέπει να γίνει σύμψωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση
της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό
πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη
μοναδική δόση έως την Ιη Σεπτεμβρίου
2021,
δε
ολοκλήρωση
η
του
εμβολιαστικού κύκλου Πρέπει να γίνει
σύμψωνα
με
τις
προβλεπόμενες
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο
χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης αυτής,
ακόλουθες συνέπειες:

επέρχονται

οι

κορωνοΙού

ςονιο-ι9,

τροποποιείται, ως προς τη
συμπερίληψη των ψυσικών προσώπων
που διεξάγουν πρακτική άσκηση με
ψυσική
παρουσία
στο
Πλαίσιο
εκπαιδευτικής

για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της
παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να
έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση
έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε

διαδικασίας

προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή
ιδιωτικών
εκπαιδευτικών
δομών
οποιασδήποτε βαθμίδας, και η παρ. 3
του άρθρου 206 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Ωςπροσωπικότωνδομώντωνπαρ. Ι
και 2 νοείται κάθε ψυσικό πρόσωπο που
παρέχει προς τον Φορέα λειτουργίας
τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή
αιτία ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική
άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής
διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών
δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών
δομών οποιασδήποτε βαθμίδας, με
ψυσική παρουσία εντός των δομών
αυτών, καθώς και κάθε ψυσικό πρόσωπο
που παρέχει υπηρεσίες, με Φυσική
παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε
νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι

Ειδικώς
α)
στην
περίπτωση
εργαζομένων των παρ. Ι και 2 σε ψορείς
του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της
περ. (α) της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), με απόψαση του
επικεψαλής του Φορέα επιβάλλεται,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό
μέτρο της αναστολής καθηκόντων για
επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο
αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής
δημόσιας
καταβάλλονται

υπηρεσίας,
δεν
αποδοχές.
Με τη
συμπλήρωση
δεκατεσσάρων
(14)
ημερών από την ολοκλήρωση του
εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με
όμοια απόψαση.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της
περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να
μην κάνει δεκτή την παροχή της
εργασίας
του
εργαζομένου
και
απαλλάσσεται από την υποχρέωση

συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας
των δομών.)>.
3. Στην Παρ. 6 του άρθρου 206 του ν.
4820/2021, Περί των υποχρεώσεων και
κυρώσεων

που σχετίζονται με την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού,
τροποποιείται το τρίτο εδάψιο, ως προς
την κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη ειδικής

καταβολής αποδοχών για το χρονικό
διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω
εψαρμογής
του
παρόντος.
Το
προηγούμενο εδάψιο εψαρμόζεται και
σε
συμβάσεις
παροχής
έργου,
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε
συμβάσεις
εξαρτημένης
εργασίας

Προθεσμίας για την Πρώτη
μοναδική
δόση των Φοιτητών και σπουδαστών που

δανειζόμενου
προσωπικού
ή
προσωπικού που συμβάλλεται με
εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί
προσωπικό
κατά
παράβαση
του

εμβολιάζονται
υποχρεωτικά,
τροποποιούνται το πρώτο και τρίτο
εδάψιο της περ. α), ως προς τους ψορείς
που εμπίπτουν στο Πεδίο εψαρμογής και

παρόντος,
διοικητικό
επιβάλλεται
πρόστιμο βα) δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ για κάθε παράβαση και έως
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ)

ως προς τον χρόνο άρσης του ειδικού
διοικητικού μέτρου της αναστολής
καθηκόντων, τροποποιείται το πρώτο

σε
περίπτωση
υποτροπής,
που
διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε
παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ.»

εδάψιο και προστίθενται τρίτο και
τέταρτο εδάψιο στην περ. β), περί των
υπόχρεων εργοδοτών, προστίθενται περ.
γ), περίτων κυρώσεων που επιβάλλονται
σε ιδιώτες υπόχρεους, και περ. δ), Περί
των κυρώσεων που επιβάλλονται σε
υπόχρεους Φοιτητές και σπουδαστές, και
η Παρ. ό του άρθρου 206 διαμορψώνεται
ως εξής:
«6. 0 εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος
μονάδας οψείλει να ενημερώνει τους
εργαζόμενους με κάθε πρόσψορο μέσο
για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της
παρ. 1, το υπόχρεο Προσωπικό Πρέπει να
έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση
έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε
ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου
πρέπει να γίνει σύμψωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση
της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό
πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη
μοναδική δόση έως την Ιη Σεπτεμβρίου
2021, με εξαίρεση τους Φοιτητές και
σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει

«7. α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Υγείας,
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να
εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι
κατηγορίες
των
προσώπων
που
υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να
καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος
διενέργειαςτου εμβολιασμού, καθώς και
τυχόν
προτεραιοποίηση,
η
παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου
της συμμόρψωσης με την υποχρέωση, οι
ειδικότεροι όροι προστασίας των
προσωπικών
δεδομένων
και
προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.
β) Με απόψαση του Υπουργού Υγείας
εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η
διαδικασία
την
απαλλαγής
από
υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς
λόγους

και

καθορίζονται

άλλες

την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την
30ή Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του
εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει
σύμψωνα
προβλεπόμενες
με
Τις
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο
χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης αυτής,
ακόλουθες συνέπειες:

επέρχονται

οι

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων
σε ψορείς του δημοσίου τομέα, υπό την
έννοια της περ. (α) της παρ. Ι του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που
εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του
παρόντος, με απόψαση του επικεψαλής
του ψορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το
ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής
καθη κόντων για επιτακτικο ύς λόγους
Προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά
τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο
οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν
καταβάλλονται αποδοχές.
Με την
Πραγματοποίηση της πρώτης ή της
μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με
όμοια απόψαση του ψορέα, υπό την
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του
εμβολιαστικού κύκλου σύμψωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ.
(α) και μέχρι την πραγματοποίηση της
πρώτης ή της μοναδικής δόσης όπως
επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης
του εμβολιαστικού κύκλου σύμψωνα με
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης
υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την
παροχή της εργασίας του εργαζομένου
και απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής αποδοχών για το χρονικό
διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω
εψαρμογής
παρόντος.
του
Το

αναγκαίες

λεπτομέρειες
εψαρμογή της παρ. 4.»

για

την

προηγούμενο εδάψιο εψαρμόζεται καισε
συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου
προσωπικού
ή προσωπικού που
συμβάλλεται
εργολάβο.
με
Στον
εργοδότη που απασχολεί προσωπικό
κατά
παράβαση
του
παρόντος,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βα)
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε
παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση
υποτροπής, που διαπιστώνεται σε
επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ για κάθε παράβαση και έως
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
Υπόχρεο εργοδότη, για τους σκοπούς
εψαρμογής του παρόντος, συνιστά κάθε
εργοδότης
το
για
του
σύνολο
προσωπικού
στο
του,
οποίο
περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε
αυτόν ή το απασχολούμενο σε αυτόν
Εταιρειών
μέσω
Προσωρινής
Απασχόλησης προσωπικό. Κατ’ εξαίρεση,
υπόχρεοι εργοδότες είναι οι πάροχοι
υπηρεσιών εργολάβοι γιατο προσωπικό
που απασχολούν σε δομές ή και ψορείς
-

που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του
παρόντος,
στο
πλαίσιο
εκτέλεσης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που
εργάζονται στις δομές που εντάσσονται
στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος ως
ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και
έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και,
β) σε περίπτωση υποτροπής, που
διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε
παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ.
Στους ελεύθερους επαγγελματίες που
παρέχουν
υπηρεσίες
υγείας
στις

ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του
παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, σι
ακόλουθες κυρώσεις:
γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως
αζημίως για το Δημόσιο, από

και

την
βεβαίωσης
της
της
σύμβαση
του
παράβασης,
κάθε
επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και
ημερομηνία

τα δημόσια ασψαλιστικά ταμεία,
αναστέλλεται
δυνατότητα
γβ)
η
ηλεκτρονικής συνταγογράψησης του ν.
3892/2010 (Α’ 189), και
δυνατότητα
γγ)
αναστέλλεται
η
εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν.
3892/2010.
Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές
ιδιωτικές
υπηρεσίες
δομές
σε
φροντίδας
πρωτοβάθμιας
υγείας
(ιδιωτικά ιατρεία, ψαρμακεία) οψείλουν
να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της
με
το
οποίο
δομής
έγγραψο
ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι

εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί.
σε συμμόρψωση με το παρόν. Η
παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης
του προηγούμενου εδαψίου τιμωρείται
πρόστιμο
ύψους
με
διοικητικό
τριακοσίων (300) ευρώ.
Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης
ισχύουν για παραβάσεις που τελούνται
από τη δημοσίευση του παρόντος.
δ) Στην περίπτωση ψοιτητών, ο
επικεψαλής της ακαδημαΙκής μονάδας
και ο διδάσκων κάθε μαθήματος, καθώς
και στην περίπτωση των σπουδαστών
των
Ε.Κ. και των Κολλεγίων, οι
Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των
αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται
να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή του
ψοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε είδους
εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται
εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των

?2.

πανεπιστη μιακών νοσο κομείων και των
ιδιωτικών δομών υγείας.».
4. Στην περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 206
του ν. 4820/2021, στην οποία Περιέχεται
εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση
Θεμάτων σχετικών με την εψαρμογή του
άρθρου αυτού, Προστίθεται δεύτερο
εδάψιο γιατη ρύθμιση θεμάτων σχετικών
με την επιβολή κυρώσεων, και η Περ. α)
της
Παρ.
7
του
διαμορψώνεται ως εξής

άρθρου

206

«α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Υγείας,
και
Εργασίας
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Εσωτερικών,
Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να
εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι
κατηγορίες
των
προσώπων
που
υποχρεούνται σε
εμβολιασμό,
να
καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος
διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και
τυχόν
προτεραιοποί.ηση,
η
παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου
της συμμόρψωσης με την υποχρέωση, οι
ειδικότεροι

όροι

προστασίας

των
προσωπικών
δεδομένων
και
προβλέπεται κάΘε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος. Με την Ιδια ή όμοια απόψαση
δύνανται
να
προβλεπόμενες

εξειδικεύονται
κυρώσεις,

οι
να
καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την
εψαρμογή του παρόντος και τα αρμόδια
όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,
η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των
παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος
επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης και
ε ίσπραξης διοικητικών προστίμων, ο
τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες άρσης
των κυρώσεων και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.».

Άρθρο 4

Η παρ.

Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής

5 του άρθρου
πέμπτου του ν. 4812/2021

εξη κοστού

χρέωσης νια το τεστ ανίχνευσης
αντιγόνου του κορωνοϊσύ 5Αι5-ςον-2
με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας
(ρί

—

Τροποποίηση της περ. β)

της Παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού
Πέμπτου του ν. 4812/2021

Η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου
εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’
121), περί των ανώτατων ορίων τιμών
πώλησης
αγαθών
και
παροχής
υπηρεσιών για το τεστ ανίχνευσης
αντιγόνου του κορωνοΙού 5ΑΕ5ον-2 με
τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (ρίς
ε5), τροποποιείται ως προς το ανώτατο
όριο τιμής χρέωσης, και η περ. β) της
παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Για τις ανάγκες εψαρμογής του
παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξη ς καθορίζονται ως
ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών
και
παροχής
υπηρεσιών,
μη
συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα
ακόλουθα: α) για το τεστ ανίχνευσης
αντιγόνου του κορωνοΙού 5Α5-ςον-2 με
τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (Ρ) ως
ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής
υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το
ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως
ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της
δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ
(20 €), β) για το τεστ ανίχνευσης
αντιγόνου του κορωνοϊού 5ΑΙ5-ςον-2 με
τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (ρτ
θ5), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης το
δέκα
ποσό
των
ευρώ
(10€)
(συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν της
αξίας δειγματοληψίας και της ανάλυσης
δείγματος).».
30.

«5. Για τις ανάγκες εψαρμογής του
παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξης καθορίζονται ως

ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών
και
παροχής
υπηρεσιών,
μη
συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα
ακόλουθα: α) για το τεστ ανίχνευσης
αντιγόνου του κορωνοΙού 5ΑΓ5-ςον-2 με
τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (Ρ) ως
ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής
υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το
ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως
ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της
δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι
ευρώ (20 €), β) για το τεστ ανίχνευσης
αντιγόνου του κορωνοΙού 5ΑΙ5-ον-2 με
τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (Γ3ρέι
ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης
παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος
κ.λπ.) το ποσό των δέκα ευρώ (10€) και
ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της
δειγματοληψίας το ποσό των δέκα ευρώ
(10€).)>
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Αριθμ. 254 /17 /2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 τιαρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της
Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας και λοιπές διατάζεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:

1.α. Επιβάλλεται υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊσύ ιονιπ-19,
με την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 3Ο’.9.2Ο2Ι, στους φοιτητές
προγραμμάτων σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στους σπουδαστές των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι
συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε
νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά
νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
β.
Αίρεται η αναστολή καθηκόντων, που επιβάλλεται στην περίπτωση μη
τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού σε εργαζόμενους σε φορείς του
δημοσίου τομέα, με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης,
υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου στον
προβλεπόμενο χρόνο, αντί με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, όπως ισχύει σήμερα.
Συμπεριλαμβάνεται στους εργοδότες, που υποχρεούνται να μην κάνουν
γ.
δεκτή την παροχή εργασίας σε δομές υγείας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
και ατόμων με αναπηρία, οποιουδήποτε εργαζομένου που δεν συμμορφώνεται
με την υποχρέωση εμβολιασμού, κάθε εργοδότης για το σύνολο του
προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο από αυτόν ή το
απασχολούμενο από αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης
προσωπικό καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών εργολάβοι για το προσωπικό
που απασχολούν, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Ορίζεται διοικητικό πρόστιμο για τους ιδιώτες υπόχρεους εμβολιασμού,
δ.
που εργάζονται στις ανωτέρω δομές ή μονάδες ως ελεύθεροι επαγγελματίες
κατά παράβαση της αναφερόμενης υποχρέωσης: α) 10.000 ευρώ για κάθε
παράβαση και έως 50.000 ευρώ, και β) σε περίπτωση υποτροπής, 20.000 ευρώ
για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ και επιβάλλονται, επιπλέον, οι
ακόλουθες κυρώσεις:
-

Ι

καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την
ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία
με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τα
δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,
αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και
εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών.
ε.
Οφείλουν σι επαγγελματίες, που Παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε
ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία,
φαρμακεία), να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το
οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι σι εργαζόμενοι στη δομή έχουν
εμβολιαστεί και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ η
παράλειψη τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης.
στ.
Υποχρεούνται ο επικεφαλής της ακαδημαΙκής μονάδας, ο διδάσκων
κάθε μαθήματος, οι Διοικήσεις των Ι.Ε.Κ. και των Κολλεγίων και οι
εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων, να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή
φοιτητή ή σπουδαστή, που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση
εμβολιασμού, σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός
των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των
ιδιωτικών δομών υγείας.
ζ.
Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α.
επιπλέον κυρώσεων και διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των
Οργάνων ελέγχου, βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε αναγκαίας
λεπτομέρειας.
-

-

2.
Επιβάλλεται, Πέρα από τις άλλες κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο 5.000
ευρώ: α) σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού
εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης, ενώ δεν έχει
νοσήσει, και β) στον υπάλληλο ή σε οποιονδήποτε έχει ανατεθεί εμβολιαστικό
έργο και συμμετέχει στην έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού εμβολιασμού.
3.
Παρατείνεται, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού, έως
την 3Ι.Ι2.202Ι, η ισχύς των διατάξεων που αφορούν:
στη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από
κορωνοΙό, μέσω των φαρμακείων χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους,
στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο εργαζομένων για τον κορωνοΙό,
στην υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοΙό
μαΟητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
-

-

-

4.
Καθορίζεται ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης, μη συνυπολογιζομένου
του Φ.Π.Α., για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊσύ 5Α5-ίΞον-2 με
τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (ΓΕιρίΙ 1ι1) ιο ποσό των 10 ευρώ (για τη
δειγματοληψία και την ανάλυση δείγματος), αντί του ποσού των 10 ευρώ για
τη δειγματοληψία και επιπλέον 10 ευρώ για την ανάλυση δείγματος, όπως
Ισχύει σήμερα.
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5.
Παρέχεται, εφόσον εξακολουϋεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοΙού, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, η
δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνάπτει, κατά
παρέκκλιση
των
κείμενων
διατάξεων,
συμβάσεις
προμήθειας
αυτοδιαγνωστικών τεστ Ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (5ί1-ω5ιΞ) του ιού
ΞΑΙ5-ίΞον-2 και κάθε είδους σχετικών παρεπόμενων υπηρεσιών.
6.
Ορίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, ως
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,
η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν, σύμφωνα με το άρ. 70 του
ν.4745/2020, επιχειρήσεις του πολιτισμού (θέατρα, μουσικές σκηνές,
κινηματογράφοι κ.λπ.).
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1.

Ενδεχόμενη δαπάνη από:
τη σύντμηση του χρόνου κατά τον οποίο τίθενται σε αναστολή
καθηκόντων εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε περίπτωση μη
τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού, εξαιτίας της καταβολής αποδοχών σε
αυτούς, εφόσον για τις ίδιες Θέσεις και στους ίδιους φορείς έχει ήδη
προσληφθεί αντίστοιχο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου,
την παράταση, έως την 3Γ.12.2021, της δυνατότητας διάθεσης
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόοησης από κορωνοϊό, μέσω των
φαρμακείων, χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους,
την παροχή δυνατότητας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας να συνάπτει, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,
συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ Ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(5@Ι-11) του ιού ΑΙ5-ίΞον-2 και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών.
Το ύψος της ενδεχόμενης δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν μπορεί
να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
-

-

-

2.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τον ορισμό ως αφορολόγητης,
ανεκχώρητης και ακατάσχετης στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, της
Οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν, σύμφωνα με το άρ. 70 του
ν.4745/2020, επιχειρήσεις του πολιτισμού (Θέατρα, μουσικές σκηνές,
κινηματογράφοι κ.λπ.), το ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (ύψος Οικονομικής ενίσχυσης, αριθμός
οφειλετών κ.λπ.).
3.
α.
ποινή
δομές

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από:
τη διεύρυνση των κατηγοριών των εργοδοτών, που υποχρεούνται, επί
διοικητικού προστίμου, να μην κάνουν δεκτή την παροχή εργασίας σε
υγείας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με
3

αναπηρία, οποιουδήποτε εργαζομένου δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση
εμβολιασμού,
β.
την επιβολή διοικητικού προστίμου σε:
ιδιώτες υπόχρεους εμβολιασμού, που εργάζονται στις ανωτέρω δομές ή
μονάδες, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά παράβαση της εν λόγω
υποχρέωσης,
επαγγελματίες, που Παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές
πρωτοβάΟμιας φροντίδας υγείας, σε περίπτωση παράλειψης της επικόλλησης
στην εξωτερική θύρα της δομής εγγράφου, με το οποίο ενημερώνουν τους
ασΟενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί,
όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού
εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης, ενώ δεν έχει
νοσήσει, και όποιον συμμετέχει στην έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού
εμβολιασμού,
εργαζόμενους, εφόσον δεν τηρούν την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοΙό, καθώς παρατείνεται έως την
3Γ.Ι2.2Ο2Ι η ισχύς των οικείων διατάξεων.
Η ενδεχόμενη αύξηση εσόδων εκ των ανωτέρω αιτιών δεν μπορεί να
εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός παραβάσεων,
περιπτώσεις υποτροπής, κ.λπ.).
-

-

-

-

Αθήνα, ό Σεπτεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
1ΟΕ1Α ΑΡΜΑΟΟ
06.09.20211 9:32

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου (<Ενίσχυση διαψάνειας και
λογοδοσίας σε θεσμικούς ψορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροτιολογίας προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού ψορέων της Γενικής Κυβέρνησης τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Ενδεχόμενη δαπάνη από:
τη σύντμηση του χρόνου κατά τον οποίο τίθενται σε αναστολή καθηκόντων
εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης
εμβολιασμού, εξαιτίας της καταβολής αποδοχών σε αυτούς, εφόσον για τις ίδιες Θέσεις και
στους ίδιους ψορείς έχει ήδη προσληψθεί αντίστοιχο προσωπικό με σχέση εργασίας
-

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
την παράταση, έως την 31η122021 της δυνατότητας διάθεσης αυτοδιαγνωστικών
δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοΙό, μέσω των ψαρμακείων, χωρίς αντίτιμο
από τους δικαιούχους,

-

την παροχή δυνατότητας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να
συνάπτει, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,
συμβάσεις προμήθειας
αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (5θΙ-5) του ιού 5ΑΙ5-ςον-2 και
κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών.
Το ύψος της ενδεχόμενης δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί,
καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

-

Η ανωτέρω ενδεχόμενη δαπάνη Θα καλυψθεί από πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού ψορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
2.

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από
τον
ορισμό
αψορολόγητης,
ως
ανεκχώρητης και ακατάσχετης στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, της οικονομικής ενίσχυσης
που λαμβάνουν, σύμψωνα με το άρ. 70 του ν.4745/2020, επιχειρήσεις του πολιτισμού
(Θέατρα, μουσικές σκηνές, κινηματογράψοι κ.λπ.), το ύψος της οποίας δεν δύναται να
εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (ύψος οικονομικής ενίσχυσης,
αριθμός οψειλετών κ.λπ.).
Η ανωτέρω ενδεχόμενη απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού ψορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.

Αθήνα, 6.9,2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΚΙΤ()ς ΤλίΚΟίΑ
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