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Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δη-

μοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕ-

ΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμε-

τώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοι-

πές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗ-

ΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 3 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα
Άρθρο 4 Σκοπός - Αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ
Άρθρο 5 Μέλη
Άρθρο 6 Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Άρθρο 7 Εγγραφή - Συνδρομή
Άρθρο 8 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος τεχνολό-

γου ακτινολογίας - ακτινοθεραπείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 9 Όργανα διοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 10 Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές 

ποινές
Άρθρο 11 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 12 Πειθαρχικά Συμβούλια
Άρθρο 13 Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 14 Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου - Ένδικα μέσα

Άρθρο 15 Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου

Άρθρο 16 Πειθαρχική απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 17 Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 18 Επιτροπές και ομάδες εργασίας
Άρθρο 19 Πόροι - Διαχείριση
Άρθρο 20 Θέσεις προσωπικού
Άρθρο 21 Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγων Ακτινο-

λογίας - Ακτινοθεραπείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22 Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣ-

ΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 25 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων 

για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 26 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 27 Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικου-
ρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 
προσωπικού

Άρθρο 28 Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακι-
νήσεων προσωπικού

Άρθρο 29 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύνα-
ψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες 
νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογι-
κού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού 
COVID-19»

Άρθρο 30 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και κα-
θορισμός μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικο-
γενειακών ιατρών

Άρθρο 31 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ απο-
στάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλη-
μένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 32 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων 
λόγω κορωνοϊού

Άρθρο 33 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την ερ-
γασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων 
στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 34 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρι-
κού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟ-

ΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19

Άρθρο 35 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορω-
νοϊού COVID-19

Άρθρο 36 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρό-
σληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας

Άρθρο 37 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπε-
ρωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 38 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού 
προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 39 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση 
δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 40 Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016

Άρθρο 41 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Εθνικού Ορ-
γανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και 
καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟ-

ΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 42 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσε-

ων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 43 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκι-

μασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της 
υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο 44 Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμα-
σιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 45 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί 
διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της 
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα

Άρθρο 46 Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγη-
σης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νο-
σούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες 
ιατρούς

Άρθρο 47 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστο-
λής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που 
βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 48 Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιω-
μένης αιθυλικής αλκοόλης, της δωρεάν διάθεσής της για 
ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 
και της άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 49 Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετα-
τροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 50 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκα-
στικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας 
υγείας

Άρθρο 51 Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών 
κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκα-
στικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγεί-
ας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 52 Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης 
ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής 
προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίω-
σης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

Άρθρο 53 Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών 
για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο 54 Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέ-
σων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο 55 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθε-
σης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης 
ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.

Άρθρο 56 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη δι-
άθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, 
κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας 
των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο

Άρθρο 57 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων 
δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19

Άρθρο 58 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής 
δωρεών

Άρθρο 59 Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών 
Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές 
δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα 
και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς 
σκοπού

Άρθρο 60 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρε-
σιών υγείας

Άρθρο 61 Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας
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ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62 Ένταξη περιοχών στις άγονες και προβλημα-

τικές περιοχές Α’ κατηγορίας - Τροποποίηση υποπερ. α8’ 
και α14’ περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987, προ-
σθήκη υποπερ. α38’ στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
1 και κατάργηση υποπερ. β9’ περ. β) παρ. 1 άρθρου 1 
π.δ. 131/1987

Άρθρο 63 Παράταση ισχύος συμβάσεων προθέσεων 
και ορθωτικών μέσων με παρόχους του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Ορ-
γανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» κατά την περίοδο 
της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19

Άρθρο 64 Ρύθμιση για την τήρηση των διαδικασιών 
ανάληψης πίστωσης και προσυμβατικού ελέγχου των 
συμβάσεων προμήθειας αντιϊκών φαρμάκων κατά του 
κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 65 Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομεί-
ων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών 
Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

Άρθρο 66 Παράταση παραμονής στα εκπαιδευτικά 
κέντρα των εξειδικευόμενων ιατρών και οδοντιάτρων, 
ιατρικές ή οδοντιατρικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις και 
ειδικότητες ή μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγ-
γελματιών υγείας, πλην ιατρών - Τροποποίηση περ. α) 
παρ. 4 άρθρου 83 ν. 2071/1992 και παρ. 5 άρθρου 21 
ν. 3580/2007

Άρθρο 67 Παράταση παραμονής στα εκπαιδευτικά 
κέντρα των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα 
της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοση-
λευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής - 
Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022

Άρθρο 68 Διάθεση αντιιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμά-
κων για την πρόληψη της εξάπλωσης του Ιού Ανοσοα-
νεπάρκειας του Ανθρώπου (HIV)

Άρθρο 69 Έγκριση όρων δόμησης για την ανέγερση 
κτηρίων στην έκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Άρθρο 70 Παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους ανοι-
κτών προνοιακών δομών

Άρθρο 71 Αρμοδιότητες Διοικητή νοσοκομείων ει-
δικού καθεστώτος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 
ν. 4498/2017

Άρθρο 72 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση 
μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες και την 
ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λει-
τουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Άρθρο 73 Μετεγγραφή Ελλήνων φοιτητών από την 
Ουκρανία

Άρθρο 74 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και για την καθαριότητα του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου

Άρθρο 75 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων - Προσθήκη τρίτου εδαφίου στην περ. δ) 
της παρ. 2 του άρθρου 22 και παρ. 14 στο άρθρο 448 - 
Αντικατάσταση άρθρου 453 - Τροποποίηση παρ. 8 άρ-
θρου 473 ν. 4957/2022

Άρθρο 76 Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος 
εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου για την 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τροποποίηση 
περ. ια) παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013

Άρθρο 77 Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο - 
Αντικατάσταση άρθρου 4Γ, τροποποίηση άρθρου 4Δ, 
παρ. 5 άρθρου 13, παρ. 4 και 8 άρθρου 13Α, παρ. 2 
άρθρου 13Β, παρ. 1 άρθρου 13Γ, παρ. 1 άρθρου 13Δ 
ν. 4186/2013, και παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999

Άρθρο 78 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΑΚΡΟ-
ΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» - Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4708/2020

Άρθρο 79 Ορισμός δύσκολου οπτικοακουστικού έρ-
γου - Προσθήκη περ. η) στην παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3905/2010

Άρθρο 80 Προσθήκη αρμοδιότητας στο Διοικητι-
κού Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά-
φου - Προσθήκη περ. ια) στην παρ. 7 άρθρου 13 του 
ν. 3905/2010

Άρθρο 81 Χορήγηση αποζημίωσης στους εισηγητές 
των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού - Τροποποίηση του άρθρου 16 
του ν. 4761/2020

Άρθρο 82 Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώ-
ρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπε-
ζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020

Άρθρο 83 Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού δια-
γωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά στάδια - Τροποποίηση παρ. 3 
άρθρου 8 ν. 4765/2021

Άρθρο 84 Προμήθειες και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή 
του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 85 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδο-
φορίας στην αγορά στερεών καυσίμων που χρησιμο-
ποιούνται για θέρμανση χώρων - Προσθήκη παρ. 1Β, 
τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 άρθρου 58 ν. 4818/2021

Άρθρο 86 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της 
επάρκειας στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη 
θέρμανση χώρων και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών

Άρθρο 87 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελλη-
νικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που 
προκλήθηκαν λόγω χαλαζοπτώσεων και πυρκαγιών

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 88 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Με το Μέρος Β’ επιδιώκονται η ενίσχυση της θε-
σμικής εκπροσώπησης των τεχνολόγων ακτινολογίας-
ακτινοθεραπείας και η βελτίωση των όρων άσκησης του 
επαγγέλματος των τεχνολόγων ακτινολογίας - ακτινοθε-
ραπείας, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών 
προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών υγείας και την 
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας.

2. Με το Μέρος Γ’ επιδιώκονται η αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η προστασία 
της δημόσιας υγείας.
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την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσι-
μων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1. Η λήψη του 
τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια 
της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την 
ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η 
παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμο-
γή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της 
σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται 
στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του 
π.δ. 164/2004.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 εφαρ-
μόζεται και για συμβάσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 
που έληξαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 68

Διάθεση αντιιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμάκων 

για την πρόληψη της εξάπλωσης του Ιού 

Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου (HIV)

1. Θεσπίζεται διαδικασία προληπτικής διάθεσης αντι-
ιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμάκων («προφύλαξη πριν από 
την έκθεση», «Pre-Exposure Prophylaxis», PrEP) σε άτο-
μα αρνητικά στον ιό ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου 
(HIV), που εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο επιμόλυνσης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομι-
κών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται και εξει-
δικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρ. 1, όπως 
η διαδικασία προμήθειας και διάθεσης των αντιιϊκών/
αντιρετροϊκών φαρμάκων, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια 
υπαγωγής των δικαιούχων στο πεδίο εφαρμογής της 
παρ. 1, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης των προσωπι-
κών δεδομένων τους.

Άρθρο 69

Έγκριση όρων δόμησης για την ανέγερση 

κτηρίων στην έκταση του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας

Στην έκταση επιφάνειας εβδομήντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων σαράντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων 
(73.848,00 τ.μ.), που ορίζεται από τους αριθμούς 1 έως 
82 και αποτυπώνεται στο διάγραμμα κλίμακας ένα προς 
πεντακόσια (1:500), το οποίο έχει θεωρηθεί από το αρ-
μόδιο όργανο της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία) 
του Δήμου Λαμιέων και του οποίου αντίτυπο σε φωτο-
σμίκρυνση προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, 
η οποία ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και βρί-
σκεται στην θέση «Τέρμα Παπασιοπούλου», εντός των 
ορίων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λαμιέων 
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίων δευ-
τεροβάθμιας περίθαλψης υγείας (νοσοκομείο ή πτέρυγα 
νοσοκομείου) και καθορίζονται οι όροι και οι περιορι-
σμοί δόμησης ως εξής:

α) Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων από ένα 
κτηρίων στο γήπεδο.

β) Οι αποστάσεις των κτηρίων από τα όρια του γηπέ-
δου δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το 

προβλεπόμενο ύψος του κτηρίου και σε κάθε περίπτωση 
όχι λιγότερο από πέντε (5) μέτρα.

γ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ εκατοστά (0,58).

δ) Το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους 
και το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τον υπόγειο 
χώρο.

ε) Επιτρέπεται η ανάπτυξη χώρων κύριας χρήσης στο 
υπόγειο των κτηρίων, οι οποίοι είναι συναφείς με τη λει-
τουργία των κτηρίων. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται 
στον συντελεστή δόμησης των οικείων κτηρίων.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται 
το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και ο αριθμός των ορό-
φων των κτηρίων σύμφωνα με τη σχετική κτηριολογική 
μελέτη των εγκαταστάσεων, καθώς και άλλοι αναγκαίοι 
πρόσθετοι όροι και περιορισμοί κατά παρέκκλιση των 
ισχυουσών γενικών και ειδικών διατάξεων περί των όρων 
και περιορισμών δόμησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί 
να περιορίζονται οι όροι δόμησης των προηγούμενων 
περιπτώσεων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους προ-
στασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 70

Παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους 

ανοικτών προνοιακών δομών

1. Για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα και τη 
λήψη υπηρεσιών από α) τις ανοικτές δομές αναπηρίας 
των Ειδικών Ιδρυμάτων του άρθρου 6 του ν. 861/1979 
(Α’ 2), οι οποίες λειτουργούν με κτηριακή αυτονομία και 
προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε αυτές, 
β) τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 
Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του 
ν.  4756/2020 (Α’  235) και γ) τα Κέντρα Διημέρευσης 
Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) της υπό στοιχεία Π4α 
οικ.4633/29.9.1993 απόφασης του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 789), οι ωφε-
λούμενοι των δομών αυτών δεν απαιτείται να έχουν 
πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμ-
βολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και να έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο 
χρόνο.

2. Η μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος παροχή 
υπηρεσιών από δομές ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ σε ωφελού-
μενους που ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1.β. του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 
(Α’ 130) θεωρείται νόμιμη.

Άρθρo 71

Αρμοδιότητες Διοικητή νοσοκομείων ειδικού 

καθεστώτος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 

ν. 4498/2017

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4498/2017 (Α’ 172), περί 
των αρμοδιοτήτων που ασκεί ο Διοικητής των νοσοκο-
μείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), 
τροποποιείται με την προσθήκη των αρμοδιοτήτων των 
περ. 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29 και 30 της παρ. 8 του άρθρου 
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