
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 

δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

Άρθρο 1 Σκοπός 

Άρθρο 2 Αντικείμενο 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 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 τεχνολόγου 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 Πειθαρχικού 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 Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας 
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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 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 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 εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 27 Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και 

λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

Άρθρο 28 Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού 

Άρθρο 29 

 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση 

της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες 

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα 

πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» 

Άρθρο 30 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης 

παιδιάτρων – οικογενειακών ιατρών 

Άρθρο 31 

 

Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς 

ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

Άρθρο 32 

 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς 

λόγω κορωνοϊού 

Άρθρο 33 

 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου 

των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 

Άρθρο 34 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς 

φορείς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 
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Άρθρο 35 

 

Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 36 

 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

Άρθρο 37 

 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 

του Εθνικού Οργανισμού 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 Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και 

καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 42 

 

Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 43 

 

Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων 

(rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID-19 

Άρθρο 44 

 

Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών 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 χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων 

ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

Άρθρο 47 

 

Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες 

και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό 

Άρθρο 48 

 

Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, της 

δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή 

αντισηπτικών και της άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 49 

 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την 
καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 50 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την 

κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας 

Άρθρο 51 

 

Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που 

δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας 

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 
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της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης 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 μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης 

ασθενών 

Άρθρο 55 

 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης 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 διάθεση 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 κορωνοϊού 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 υπηρεσιών υγείας 

Άρθρο 61 Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 62 

 

Ένταξη περιοχών στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α’ κατηγορίας - 

Τροποποίηση υποπερ. α8’ και α14’ περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987, 

προσθήκη υποπερ. α38’ στην περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 και κατάργηση υποπερ. 

β9’ περ. β) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987 

ΜΕΡΟΣ Ε΄  

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

Άρθρο 63 Έναρξη ισχύος  

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

1. Με το Μέρος Β’ επιδιώκονται η ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης των τεχνολόγων 

ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος των 

τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, 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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Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι: 

α) η σύσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση 

Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» και η ρύθμιση των οργανωτικών, 

διοικητικών και λοιπών ζητημάτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του και 

β) η παράταση της ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 

Άρθρο 3 

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα 

 

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ένωση 

Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), το οποίο υπάγεται στην 

εποπτεία του Υπουργού Υγείας. 

2. Έδρα της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Η Ε.Τ.Α.Α.Ε. δύναται να έχει Περιφερειακά 

Τμήματα, τα οποία συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23. 

3. Η σφραγίδα της Ε.Τ.Α.Α.Ε. αποτελείται από δύο επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο 

εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο πέντε (5) εκατοστά του μέτρου και στον οποίο 

αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Στο εσωτερικό της σφραγίδας υπάρχει 

το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και γύρω από αυτό αναγράφονται σε εσωτερικό 

κύκλο στο επάνω μέρος οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ» και στο κάτω μέρος οι λέξεις 

«Ε.Τ.Α.Α.Ε.».  

4. Η Ε.Τ.Α.Α.Ε. δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχει δική της 

περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Για τη βέλτιστη διαχείριση 

και αξιοποίηση της περιουσίας της, δύναται να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη 

μορφή. 

5. H χρήση της επωνυμίας «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» 

από άλλο νομικό πρόσωπο απαγορεύεται. 

 

Άρθρο 4 

Σκοπός – Αρμοδιότητες 

 

1. Σκοπός της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) 

είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης της ακτινοτεχνολογίας και η παροχή 

υπηρεσιών υγείας υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο. 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στις αρμοδιότητες της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ανήκουν ιδίως: 

5



α) η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των ακτινοτεχνολογικών θεμάτων και η εκπόνηση 

επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν στην απεικόνιση, την ακτινοθεραπεία 

και την πυρηνική ιατρική, 

β) η σύνταξη, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν πρόσκλησης από τον αρμόδιο 

Υπουργό ή άλλον φορέα, εισηγήσεων επί ακτινοτεχνολογικών θεμάτων και επί θεμάτων 

εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον κλάδο 

της ακτινοτεχνολογίας, καθώς και η αξιοποίηση για τον σκοπό αυτό υποτροφιών και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

γ) η επιστημονική προαγωγή των μελών της, η διοργάνωση και εποπτεία εκπαιδευτικών και 

επιστημονικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης με τη δημιουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α’ 254),  

δ) η μελέτη υγειονομικών-τεχνολογικών θεμάτων και η οργάνωση επιστημονικών 

συνεδρίων ακτινοτεχνολογίας, 

ε) η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή 

ενωσιακούς πόρους και αφορούν στην ακτινοτεχνολογία και συναφή θέματα, 

στ) η έκδοση ενημερωτικού επιστημονικού περιοδικού, καθώς και σχετικών συγγραμμάτων 

και η τήρηση διαδικτυακών ιστοσελίδων και ιστοτόπων, 

ζ) η χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής μέλους για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας 

ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος από τα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η τήρηση των μητρώων της 

και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση της αντιποίησης άσκησης του 

επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, 

η) η συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του 

τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, 

θ) η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του 

επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, 

ι) η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών της και η μέριμνα για την 

επιστημονική πρόοδο αυτών, 

ια) ο έλεγχος της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας των τεχνολόγων ακτινολογίας-

ακτινοθεραπείας και η διαφύλαξη της ηθικής, επιστημονικής και επαγγελματικής 

συμπεριφοράς κατά την άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη της, 

ιβ) η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα που αφορούν στο επάγγελμα του τεχνολόγου 

ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, όταν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, 

ιγ) η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα αρμόδια για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα, 

όταν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,  

ιδ) η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς του κλάδου των 

τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, 

ιε) η συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας, 

ιστ) η συλλογική εκπροσώπηση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας για σύναψη 

συμβάσεων με οργανισμούς ή άλλους φορείς για παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι όροι των 

οποίων δεσμεύουν όλους τους τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που ασκούν το 

επάγγελμα και η σύναψη και τροποποίηση των συμβάσεων αυτών και 

ιζ) η εκπροσώπηση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας για την προάσπιση των 

εννόμων συμφερόντων τους ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΛΗ  

 

Άρθρο 5 

Μέλη 

 

1. Τα μέλη της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) 

διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 

2. Ως τακτικά μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. δύνανται να εγγραφούν, μετά από έγγραφη αίτησή τους, 

οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που α) είναι απόφοιτοι: αα) του 

τμήματος Παραϊατρικών Ραδιολογίας Ακτινολογίας των πρώην Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (K.A.T.Ε.Ε.) και Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης 

(K.A.T.E.), αβ) του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και του τμήματος Ακτινολογίας – 

Ακτινοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αγ) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών 

Υγείας και Πρόνοιας (κατεύθυνση Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας) του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, αδ) των ισότιμων και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής, ή β) είναι 

κάτοχοι απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με το π.δ. 

38/2010 (Α΄ 78), ή επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (L255/22), από το Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή την εκάστοτε αρμόδια αρχή. 

3. Κάθε τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που ασκεί το επάγγελμα στην ελληνική 

επικράτεια υποχρεούται να εγγραφεί ως τακτικό μέλος στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. εντός ενός (1) έτους 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

4. Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα, για να 

ασκήσουν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, υποχρεούνται να 

εγγραφούν στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. και αποκτούν από την εγγραφή τους τα ίδια δικαιώματα και 

υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. 

5. Ως επίτιμα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. δύνανται να ανακηρυχθούν πρόσωπα που έχουν 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και προαγωγή του κλάδου της ακτινοτεχνολογίας, καθώς και οι 

τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη 

ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με 

δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Άρθρο 6 

Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 

 

1. Τα μέλη της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) 

έχουν δικαίωμα στη λήψη των αποφάσεων μέσω της συμμετοχής τους στα όργανα 

διοίκησης, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. 
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2. Τα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των 

σκοπών της. 

3. Τα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της, 

να τηρούν τη νομοθεσία που σχετίζεται με την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και 

την επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία και ηθική, να συμμορφώνονται με τις 

αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων της Ε.Τ.Α.Α.Ε., να εκτελούν έντιμα τα καθήκοντα που 

απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της 

Ε.Τ.Α.Α.Ε. και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα κάθε οικονομική τους υποχρέωση προς αυτή. 

4. Τα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις της νομοθεσίας, τις αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων και τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων ή 

επιδεικνύουν διαγωγή, η οποία είναι αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος της 

Ε.Τ.Α.Α.Ε. και δεν συνάδει με το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, 

ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 7 

Εγγραφή – Συνδρομή 

 

1. Κάθε τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση 

εγγραφής στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο τηρείται το ενιαίο μητρώο των 

μελών της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.). Η 

αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από: α) δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος, β) αντίγραφο 

του πτυχίου του άρθρου 3, γ) επίσημη μετάφραση του πτυχίου και πράξη αναγνώρισης της 

ισοτιμίας του ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, κατά περίπτωση, αν 

πρόκειται για πτυχίο της αλλοδαπής, και δ) αντίγραφο της άδειας ή βεβαίωσης άσκησης 

επαγγέλματος, εφόσον υφίσταται ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κάθε 

αίτηση εγγραφής συστήνεται για κάθε μέλος ατομικός φάκελος, στον οποίο φυλάσσονται 

όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα. Για την εγγραφή απαιτείται η εφάπαξ καταβολή ποσού 

σαράντα (40) ευρώ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό της 

εγγραφής. Στην περίπτωση ίδρυσης Περιφερειακών Τμημάτων, η αίτηση εγγραφής 

υποβάλλεται στο Περιφερειακό Τμήμα, στο οποίο υπάγεται ο αιτών, σύμφωνα με τον τόπο, 

στον οποίο ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμά του, και εντός μηνός από την 

υποβολή της διαβιβάζεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ενταχθεί 

στο ενιαίο μητρώο μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. 

2. Κάθε τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας υποχρεούται, έως το τέλος 

Φεβρουαρίου κάθε έτους, να υποβάλει στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, ή στα 

Περιφερειακά Τμήματα, εφόσον υφίστανται, δήλωση, με τα εξής στοιχεία: όνομα, 

επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, Αριθμό Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας. Μαζί με τη δήλωση 

υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβληθέντα από μέρους του, κατά 

την εγγραφή του, δικαιολογητικά παραμένουν σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση 

πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης που πρέπει να υποβληθεί 

αποστέλλεται σε όλα τα μέλη ή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Το Κεντρικό 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να τροποποιήσει τη μορφή και το 
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περιεχόμενο της δήλωσης και να καθορίσει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η 

δήλωση καταχωρίζεται στο μητρώο των μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και τον ατομικό φάκελο του 

τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας. Με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, τα 

τακτικά μέλη καταβάλλουν και ετήσια εισφορά στην Ε.Τ.Α.Α.Ε., η οποία ορίζεται στα 

τριάντα (30) ευρώ.  

3. Σε κάθε τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που υποβάλλει εμπρόθεσμα τη 

δήλωση του παρόντος και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, χορηγείται δελτίο ταυτότητας, 

το οποίο ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο αυτό 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ή της Διοικούσας Επιτροπής του κατά τόπον αρμόδιου 

Περιφερειακού Τμήματος, και τον κάτοχό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της 

Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, εκτός 

εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ή ανακριβούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό 

παράπτωμα. 

 

Άρθρο 8 

Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας 

 

1. Η αίτηση που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης 

του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας από τις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας 

συνοδεύεται, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών, από βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση 

Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.). Αντίγραφο της βεβαίωσης 

άσκησης επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας υποβάλλεται 

αμελλητί στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ή, κατά περίπτωση, στη 

Διοικούσα Επιτροπή του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος. 

2. Σε περίπτωση προσωρινής διαγραφής τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας από 

την Ε.Τ.Α.Α.Ε. η ισχύς της άδειας ή της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος αναστέλλεται 

αυτοδικαίως. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής, η άδεια ή η βεβαίωση ανακαλείται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 9 

Όργανα διοίκησης 

 

1. Η Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) συγκροτείται 

από την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα. Η 

Κεντρική Διοίκηση ασκεί τη γενική εποπτεία της διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης και 

λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και όλες τις αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται στα Περιφερειακά 

Τμήματα.  

2. Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων 

και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Κεντρική Διοίκηση λειτουργούν επίσης 

Πρωτοβάθμιο και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και Κεντρική Εξελεγκτική 

Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. 
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Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των 

Αντιπροσώπων και διοικεί την Ε.Τ.Α.Α.Ε.. 

3. Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι η Περιφερειακή Συνέλευση και η 

Διοικούσα Επιτροπή. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα λειτουργεί επίσης Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 10 

Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές 

 

1. Πειθαρχικό παράπτωμα των μελών της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-

Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) είναι, ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης ή άλλης 

συνέπειας κατά την κείμενη νομοθεσία, κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και 

υποχρεώσεών τους που προβλέπονται για τους τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας 

από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας των τεχνολόγων ακτινολογίας-

ακτινοθεραπείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Τ.Α.Α.Ε, τις αποφάσεις των οργάνων 

διοίκησης της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Τμημάτων, η αναξιοπρεπής και 

εν γένει απρεπής συμπεριφορά τους και η αποδεδειγμένη πλημμέλεια στην εκτέλεση των 

καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.  

2. Κάθε κακούργημα, τελούμενο από τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, αποτελεί 

και αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε πλημμέλημα που η 

διάπραξή του είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνολόγου 

ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας. 

3. Ο Γραμματέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και ο Γραμματέας κάθε αρμόδιου 

δικαστηρίου αποστέλλουν στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. αντίγραφα των υποβαλλόμενων κατά των 

τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας μηνύσεων και των εκδιδόμενων επί αυτών 

βουλευμάτων και αποφάσεων εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους. Ο Πρόεδρος 

του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την απόφαση 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αν μέλος της 

Ε.Τ.Α.Α.Ε. καταδικαστεί από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για αδικήματα που 

στοιχειοθετούν και πλημμελήματα ή κακουργήματα τα οποία διώκονται αυτεπάγγελτα 

κατά το ποινικό δίκαιο. 

4. Πειθαρχικές ποινές είναι: 

α) η έγγραφη επίπληξη, 

β) το πρόστιμο μέχρι και το πεντηκονταπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέλους, 

γ) η προσωρινή ή διαρκής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα 

όργανα της Ε.Τ.Α.Α.Ε., 

δ) η προσωρινή διαγραφή από την Ε.Τ.Α.Α.Ε από δεκαπέντε (15) ημέρες έως έξι (6) μήνες,  

ε) η οριστική διαγραφή από την Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Η πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής 

επιβάλλεται όταν ο παραβάτης έχει υποπέσει καθ’ υποτροπή σε πειθαρχικό αδίκημα και 

του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, το δε αδίκημα είναι ιδιαιτέρως βαρύ, λαμβανομένων 

υπόψη των συνθηκών, υπό τις οποίες διαπράττεται, του βαθμού υπαιτιότητας του μέλους 

και του αν εξ αυτών συνάγεται η έλλειψη συνείδησης των βασικών υποχρεώσεών του ως 

τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, μέλους της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Η πειθαρχική ποινή της 
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οριστικής διαγραφής επιβάλλεται ιδίως, όταν o τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας 

εα) έχει τιμωρηθεί εντός τριετίας από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με δύο (2) 

τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος, εβ) έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα ή εγ) έχει καταδικασθεί με δύο (2) 

τουλάχιστον αποφάσεις για πλημμέλημα κατά την άσκηση ή με αφορμή την άσκηση του 

επαγγέλματός του. Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της προσωρινής ή οριστικής 

διαγραφής ενημερώνεται αμελλητί η κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, 

προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναστολή ή ανάκληση, 

αντιστοίχως, της άδειας ή της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος. 

5. Το ποσό του προστίμου περιέρχεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. ή 

στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ως μέλος ο τεχνολόγος 

ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας στον οποίο έχει επιβληθεί ως πειθαρχική ποινή, και 

εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). 

Το επιβληθέν πρόστιμο επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, σε περίπτωση απαλλαγής ή 

τροποποίησης της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου από το Ανώτατο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

6. Οι ποινές της επίπληξης, του προστίμου και της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ε.Τ.Α.Α.Ε., μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά 

με άλλες ποινές.  

 

Άρθρο 11 

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων 

 

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά από την τέλεσή τους. 

Πειθαρχικό παράπτωμα που συνιστά και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν από την 

παρέλευση του χρόνου της παραγραφής του ποινικού αδικήματος. Η προθεσμία της 

παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πειθαρχική ή ποινική 

διαδικασία. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου 

πειθαρχικού παραπτώματος που έχει σκοπό τη συγκάλυψη του προηγούμενου ή τη 

ματαίωση έγερσης πειθαρχικής διαδικασίας ή άσκησης ποινικής δίωξης.  

 

Άρθρο 12 

Πειθαρχικά Συμβούλια 

 

1. Τα πειθαρχικά όργανα της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας 

(Ε.Τ.Α.Α.Ε.) είναι: α) το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και β) το Ανώτατο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο και εδρεύουν στην Αθήνα.  

2. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το μέλος με τα περισσότερα έτη 

άσκησης του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας. Όλα τα μέλη 

του είναι τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε., που κληρώνονται 

δημόσια εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, από το Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Ο Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 

αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του, ορίζεται με την απόφαση 
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συγκρότησης του πρώτου εδαφίου. Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου της κλήρωσης έτους.  

3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα 

αναπληρωματικά μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Πρόεδρος 

του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δικαστής με βαθμό Εφέτη τακτικού 

διοικητικού δικαστηρίου, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του 

Τριμελούς Συμβουλίου της Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έπειτα από 

αίτηση της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Τα υπόλοιπα μέλη του είναι τεχνολόγοι ακτινολογίας-

ακτινοθεραπείας, μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε., που κληρώνονται δημόσια εντός του μηνός 

Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. από 

κατάλογο, ο οποίος συντάσσεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και 

στον οποίο εντάσσονται τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε., με 

δεκαετή τουλάχιστον άσκηση του επαγγέλματος, σε αριθμό δεκαπλάσιο του προς κλήρωση 

αριθμού μελών. Χρέη Γραμματέα του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αρμόδιου για 

την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του, ασκεί ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας 

του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου της κλήρωσης έτους. 

4. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο σε πρώτο βαθμό για τα 

πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και έχει την εξουσία επιβολής των 

ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου. Οι ποινές της προσωρινής και της 

οριστικής διαγραφής από την Ε.Τ.Α.Α.Ε. επιβάλλονται μόνο από το Ανώτατο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο. Αν το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η 

πειθαρχική ποινή της διαγραφής από την Ε.Τ.Α.Α.Ε., παραπέμπει την υπόθεση στο Ανώτατο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

5. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει α) σε πρώτο βαθμό, τις πειθαρχικές 

υποθέσεις, λόγω μείζονος σπουδαιότητας, κατόπιν παραπομπής τους από το Πρωτοβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο και β) σε δεύτερο βαθμό, τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του 

Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εκδίκαση, σε 

πρώτο και τελευταίο βαθμό, των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Κεντρικού 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων της 

Ε.Τ.Α.Α.Ε..  

 

Άρθρο 13 

Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 

αυτεπάγγελτα ή κατόπιν απόφασης ή παραγγελίας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 

ή της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος ή κατόπιν έγγραφης αναφοράς ή 

ανακοίνωσης δημόσιας αρχής ή έπειτα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου. 

2. Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει, με απόφασή του, ένα 

μέλος του συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει 

προκαταρκτική εξέταση, να καλέσει και να εξετάσει ενόρκως μάρτυρες και να ενεργήσει 

κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πράξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. 

3. Μετά από την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και 

υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το πόρισμά του. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 
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Συμβούλιο, αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται, με αιτιολογημένη 

απόφασή του, είτε για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, οπότε και ενημερώνει εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης τον εγκαλούμενο 

τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας και τον εγκαλούντα, είτε παραγγέλλει στον 

εισηγητή της υπόθεσης να συντάξει κατηγορητήριο. 

4. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημέρων από την υποβολή προς αυτό του κατηγορητηρίου από τον εισηγητή, 

αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση, το Πρωτοβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί πρωτοβάθμια πειθαρχική δικαιοδοσία. 

5. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση εντός χρονικού 

διαστήματος τριών (3) μηνών από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Αν για την ίδια 

πράξη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, το 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει, κατά την κρίση του, την 

πειθαρχική δίωξη μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Η 

αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμάται αλλά δεν αποτελεί 

δεδικασμένο για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

6. Ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται, επί ποινή 

ακυρότητας της δίωξης και της ποινής που τυχόν επιβληθεί, να καλέσει με δικαστικό 

επιμελητή τον τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που διώκεται πειθαρχικά, να λάβει 

ενυπόγραφα γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της υπόθεσης και να 

απολογηθεί. Στην κλήση σε απολογία, η οποία επιδίδεται με απόδειξη, περιγράφεται 

σαφώς το αποδιδόμενο παράπτωμα. 

7. Η προθεσμία που δίνεται στον τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που διώκεται 

πειθαρχικά, προκειμένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και να απολογηθεί, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) και μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες από την 

επίδοση της κλήσης. 

8. Μετά από την απολογία ή την υποβολή έγγραφου απολογητικού υπομνήματος ή την 

πάροδο της ταχθείσας για τον σκοπό αυτόν προθεσμίας, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του εντός προθεσμίας (8) ημερών από την ημέρα της 

συνεδρίασης. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ο 

πειθαρχικά διωκόμενος μπορεί να παρίσταται με πληρεξούσιο δικηγόρο. 

9. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση 

του και, μετά από την απολογία του πειθαρχικά διωκομένου ή, αν αυτός δεν εμφανίζεται, 

αφού διαπιστωθεί ότι αυτός έχει νόμιμα κληθεί, εκδίδει απόφαση. Εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης.  

10. Η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι 

αιτιολογημένη και επιδίδεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την έκδοσή της στον 

ενδιαφερόμενο τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, κοινοποιείται δε στη Διοικούσα 

Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος, του οποίου ο πειθαρχικά διωκόμενος είναι 

μέλος, ή στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν δικαίωμα έφεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 14. 

11. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και κατά την εκδίκαση υποθέσεων από το Ανώτατο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά από παραπομπή.   
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Άρθρο 14 

Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου - Ένδικα μέσα 

 

1. Κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία 

επιβάλλεται οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του 

Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγγραφη 

κοινοποίηση της απόφασης στον τεχνολόγο ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, μέλος της 

Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), στον οποίο 

επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή. Η προθεσμία υποβολής έφεσης παρατείνεται κατά 

δεκαπέντε (15) ημέρες, αν ο τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας κατοικεί εκτός της 

Περιφέρειας Αττικής, και κατά τριάντα (30) ημέρες, αν κατοικεί στο εξωτερικό ή αν, κατά 

την κρίση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας. 

2. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχουν, επίσης: α) ο εγκαλών, β) το Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο, αν η δίωξη ασκήθηκε μετά από απόφαση ή παραγγελία του, και γ) η Διοικούσα 

Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος, αν η δίωξη ασκήθηκε μετά από απόφαση ή 

παραγγελία της.  

3. Η προθεσμία άσκησης και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.  

4. Η έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την 

εκκαλούμενη απόφαση. Ο Γραμματέας συντάσσει πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται 

από τον ίδιο και τον εκκαλούντα και αποστέλλεται εντός δέκα (10) ημερών, με τα 

συνοδευτικά αυτής έγγραφα στη Γραμματεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.  

5. Η έφεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της έφεσης. 

6. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να 

απορρίψει την έφεση ή να μεταρρυθμίσει υπέρ του εκκαλούντος ή να εξαφανίσει την 

εκκαλουμένη απόφαση. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να εξετάσει κάθε πρόσφορο 

αποδεικτικό μέσο. 

7. Η απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητη και εκδίδεται 

εντός τριμήνου από τη διαβίβαση της υπόθεσης σε αυτό. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου 

διαβιβάζεται άμεσα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοικούσα Επιτροπή του 

οικείου Περιφερειακού Τμήματος και επιδίδεται αμελλητί στον ενδιαφερόμενο τεχνολόγο 

ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας. Κατά της απόφασης του ανώτατου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου επιτρέπεται η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.   

 

Άρθρο 15 

Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για την εξαίρεση δικαστών 

εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Ένωσης 

Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.). 

2. Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Για την 

αίτηση εξαίρεσης το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα με συμμετοχή των 

νόμιμων αναπληρωτών, των μελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση. Τα μέλη που 

εξαιρούνται αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά τους. Αν εξαιρεθούν το τακτικό και 
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το αναπληρωματικό του μέλος, το συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη του, 

εφόσον έχει απαρτία. Η εξαίρεση αναπληρωματικού μέλους μπορεί να ζητηθεί και την 

ημέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο αποφασίζει αμέσως επί της 

αίτησης εξαίρεσης με τα υπόλοιπα μέλη του. 

 

3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη 

του, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η νόμιμη συγκρότησή του, η αίτηση διαβιβάζεται από 

τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ε.Τ.Α.Α.Ε. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναστέλλει τις εργασίες του μέχρι την έκδοση της 

απόφασης επί της αίτησης εξαίρεσης από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

4. Αν η αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνει δεκτή και δεν 

υπολείπεται επαρκής αριθμός για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η υπόθεση 

παραπέμπεται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. στο Ανώτατο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

5. Τεχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που διώκεται πειθαρχικά μπορεί να ζητήσει 

την εξαίρεση των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μία (1) φορά μόνο κατά βαθμό 

δικαιοδοσίας. 

 

Άρθρο 16 

Πειθαρχική απόφαση 

 

1. Οι πειθαρχικές αποφάσεις εκδίδονται εγγράφως και αναφέρουν υποχρεωτικά: 

α) τον τόπο και τον χρόνο έκδοσης, 

β) τα ονόματα των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του ασκούντος καθήκοντα 

ανακριτή, 

γ) το όνομα του κριθέντος και το αποδιδόμενο σ’ αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα, όπως και 

τον χρόνο και τόπο τέλεσης του, 

δ) την έγγραφη απολογία και όλα τα σχετικά έγγραφα που υπέβαλε ο κριθείς και τα κύρια 

σημεία της προφορικής απολογίας του, εφόσον εκλήθη προς τούτο, 

ε) το αιτιολογικό της απόφασης, 

στ) την απόφαση, αθώωση ή επιβαλλόμενη ποινή, και την πλειοψηφία με την οποία 

ελήφθη. 

2. Οι αποφάσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, κοινοποιούνται στον κριθέντα και τηρούνται στα αρχεία της Γραμματείας του 

Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας 

Ελλάδας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 17 

Κανονισμός Λειτουργίας 

 

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας 

Ελλάδας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν: 
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α) τη σύγκληση, την απαρτία, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από 

τη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης και τις Περιφερειακές 

Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων,  

β) τη σύγκληση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από το Κεντρικό 

Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος,  

γ) την εκλογή, τη διάρκεια της θητείας και τη σύνθεση του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος,  

δ) την εκλογή των μελών και τη συγκρότηση της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και  

ε) την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κάθε προσυνεδριακής 

Περιφερειακής Συνέλευσης στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.  

 

Άρθρο 18 

Επιτροπές και ομάδες εργασίας 

 

Με αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται επιτροπές και 

ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης Τεχνολόγων 

Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) και την προαγωγή του επιστημονικού 

έργου της. Οι όροι συγκρότησης, λειτουργίας και κατάργησης των επιτροπών και των 

ομάδων εργασίας του πρώτου εδαφίου καθορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της 

Ε.Τ.Α.Α.Ε..  

 

Άρθρο 19 

Πόροι – Διαχείριση 

 

1. Πόροι της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) είναι: 

α) τα έσοδα από την εγγραφή νέων μελών, 

β) η ετήσια εισφορά των τακτικών μελών, 

γ) τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, 

δ) έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και 

επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση,  

ε) επιχορηγήσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  

στ) δωρεές ή κληροδοτήματα, 

ζ) έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων, 

η) έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, 

θ) έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρίσεις στο περιοδικό και τα ενημερωτικά έντυπα 

που εκδίδει, καθώς και 

ι) κάθε ποσό που εισπράττεται για νόμιμη αιτία και προκειμένου να προαχθούν οι σκοποί 

της. 

2. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε., καθώς και η εποπτεία και ο 

έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεών της ανήκουν αποκλειστικά στο 

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και την Κεντρική 

Εξελεγκτική Επιτροπή. 
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Άρθρο 20 

Θέσεις προσωπικού 

 

1. Για την πλήρωση των θέσεων που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 η 

Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) δύναται να 

προσλαμβάνει προσωπικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής 

ή με έμμισθη εντολή. 

2. Οι προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ε.Τ.Α.Α.Ε. 

γίνονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. Οι αποδοχές, αποζημιώσεις 

και τα έξοδα των υπαλλήλων της Ε.Τ.Α.Α.Ε. καλύπτονται από ίδιους πόρους της Ε.Τ.Α.Α.Ε. 

και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 21 

Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας 

 

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας καθορίζονται οι 

κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, οι 

σχέσεις με τους ασθενείς, τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό με το οποίο συνεργάζεται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Άρθρο 22 

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή 

 

1. Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-

Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ορίζεται Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από εισήγηση της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολόγων 

Ελλάδος Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Ε.Δ.). Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από έντεκα 

(11) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου 

ορίζονται ο Πρόεδρος, οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, o Γραμματέας 

Οργανωτικού, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και ο Ταμίας. Η θητεία της Προσωρινής 

Διοικούσας Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) ημερολογιακά έτη από την 

ημερομηνία διορισμού της και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας 

μόνο για το διάστημα που απαιτείται έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των 

οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να 

κινήσει αμέσως τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε..  

2. Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η 

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) την ενημέρωση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας σε όλη τη χώρα, 

β) τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας στην 

Ε.Τ.Α.Α.Ε. και τη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής,  

γ) τη σύγκληση Περιφερειακών Συνελεύσεων σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα και τη 

διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους, καθώς και 

αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων,  
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δ) τη μέριμνα για την υλοποίηση του σκοπού του άρθρου 4,  

ε) την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω 

αρμοδιοτήτων και αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία της 

Ε.Τ.Α.Α.Ε., 

στ) τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και 

διαχειριστική λειτουργία της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και 

ζ) τη συλλογική εκπροσώπηση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας για σύναψη 

συμβάσεων με οργανισμούς ή άλλους φορείς για παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι όροι των 

οποίων δεσμεύουν όλους τους τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που ασκούν το 

επάγγελμα, και τη σύναψη και τροποποίηση των συμβάσεων αυτών. 

3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να εξουσιοδοτεί τον 

Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Ταμία για τη διενέργεια των πράξεων αρμοδιότητάς της. 

4. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η 

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται και αποδίδει διοικητικό, οικονομικό 

και διαχειριστικό απολογισμό στο εκλεγμένο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο που αφορά 

στη διάρκεια της θητείας της. Προς τον σκοπό αυτό υπογράφεται πρακτικό παράδοσης 

παραλαβής. 

5. Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, 

διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από 

αυτή, συμπεριλαμβανομένων των αδειών από την υπηρεσία τους σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα. 

7. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή 

δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, έμμισθη εντολή ή σύμβαση έργου, για το χρονικό διάστημα από τον ορισμό της 

έως την εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και τα 

έξοδα των υπαλλήλων καλύπτονται από ίδιους πόρους της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και δεν βαρύνουν τον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

8. Τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της Προσωρινής 

Διοικούσας Επιτροπής κατά τις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου, καλύπτονται από την Ε.Τ.Α.Α.Ε., με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 23 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

1. α) Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 

των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

Αντιπροσώπων δύναται να προβλέπεται, μετά τη λειτουργία των κατά περίπτωση αρμόδιων 

Περιφερειακών Τμημάτων και τη διενέργεια των εγγραφών των μελών από αυτά σύμφωνα 

με το άρθρο 7, ότι ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα εισπράττουν με 
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την εγγραφή των μελών αποδίδεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Με 

όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά 

Τμήματα αποδίδουν στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. 

β) Τα ποσά της εγγραφής της παρ. 1 του άρθρου 7 και της ετήσιας εισφοράς της παρ. 2 του 

ίδιου άρθρου δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των 

μελών του. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 

παρ. 3 του άρθρου 12.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων, οι ειδικότερες 

αρμοδιότητες, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής 

Διοίκησης. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, εκδίδεται 

Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε..  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών συνιστώνται 

στην Κεντρική Διοίκηση της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και στα Περιφερειακά Τμήματά της, κατά κλάδο, οι 

αναγκαίες για τη λειτουργία της οργανικές θέσεις προσωπικού, καθορίζονται τα 

απαιτούμενα για την κάθε θέση προσόντα, καθώς και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., εκδίδεται και τροποποιείται ο Κώδικας Δεοντολογίας 

Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας του άρθρου 21.  

 

Άρθρο 24 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

Το άρθρο 8 εφαρμόζεται και για εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις 

για την έκδοση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολογίας-

ακτινοθεραπείας. 

 

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 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  

COVID-19 

 

Άρθρο 25 

Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης 

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 
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2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α` 16), περί λειτουργίας 

εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.  

3. Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από 

τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

4. H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας 

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

5. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), περί των φορέων υλοποίησης του 

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη 

λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

6. Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε 

ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

 

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 εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν 

τοποθετηθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 

86), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. Η περαιτέρω παράταση κατ’ 

εφαρμογή του πρώτου εδαφίου απομειώνει τον χρόνο ειδικότητας, εφόσον οι ιατροί έχουν 

τοποθετηθεί σε κενή θέση ειδικευομένου της ειδικότητας, στην οποία έχουν κάνει αίτηση 

να ειδικευτούν, και υλοποιείται το προβλεπόμενο γι’ αυτήν την ειδικότητα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, σύμφωνα με βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής. 

2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 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 (Α’ 134).  

3. Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι 

βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από 

το Υπουργείο Υγείας κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4684/2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 27 

Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού 
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και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

 

Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204) και του άρθρου 9 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48), περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και 

λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 28 

Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού 

 

1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), περί μετακινήσεων του πάσης 

φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως την 31η.12.2022.  

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί 

μετακινήσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές 

Μονάδες Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), περί μετακινήσεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού 

των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

4. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της δυνατότητας 

μετακίνησης προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με απόφαση του 

Προέδρου του και της πειθαρχικής αξιολόγησης και τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το 

περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

5. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της δυνατότητας μετακίνησης 

ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας με 

απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως την 31η.12.2022. 

6. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί 

μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, 

από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 29 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης 

«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και 

λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-

19» 

 

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), περί της σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου 

νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 
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βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», παρατείνεται, 

από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 30 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης 

παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών 

 

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών των 

άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού 

ιατρού ιδιωτών παιδιάτρων παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022, 

ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους.  

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 

1ης.10.2022 έως 31.12.2022 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. 

 

Άρθρο 31 

Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των 

συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

 

Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104), περί της δυνατότητας κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών των ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιατρών 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 32 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού 

 

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της δυνατότητας 

παράτασης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, των συμβάσεων 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του 

άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με τις οποίες προσλήφθηκε προσωπικό 

διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από 

τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. Η παράταση των συμβάσεων 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 (Α’ 134). 

2. Η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της δυνατότητας παράτασης των 

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και 

καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 

Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

22



Άρθρο 33 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των 

εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Υγείας 

 

Η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), περί της εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και 

στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

 

Άρθρο 34 

Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού  

προσωπικού σε προνοιακούς φορείς 

 

1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ` 

εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α` 76) και της 

κατ` εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ` αρ. 12549/4426/16.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β` 868), για 

την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, και οι συμβάσεις που συνήφθησαν κατ` εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 56 του 

ν. 4837/2021 (Α` 178), δύνανται να παραταθούν, από τη λήξη τους, έως την 31η.12.2022. Η 

παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α` 

134). 

2. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται μετά τη 

δημοσίευση του παρόντος, κατ` εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, δεν δύνανται 

να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 31η.12.2022. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 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 κορωνοϊού COVID-19 

 

Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 

διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή 

της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως 

μέχρι την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και 
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συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω 

συνθήκες και προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 36 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας 

 

1. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη 

δυνατότητα πρόσληψης για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

2. Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 

διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή 

της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, 

παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η 

παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, 

εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 37 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

 

Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση 

προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 38 

Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων 

 

Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του 

ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών 

Λοιμώξεων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, 

έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 39 

Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την 

εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

 

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα 

ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση 

δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 40 
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Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών 

των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 

 

Συμβάσεις με ιατρούς, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) με καθεστώς έκδοσης 

δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 

4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), και των οποίων η ισχύς είτε έληξε πριν από τη 

δημοσίευση του παρόντος είτε είναι ακόμη σε ισχύ, παρατείνονται από τη λήξη τους για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ.. 

 

Άρθρο 41 

Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και 

κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης 

 

Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ως προς τις συμβάσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 

Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των 

περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 42 

Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

 COVID-19 

 

1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), περί διενέργειας ελέγχων φορείας του 

κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

2. α. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), περί υγειονομικής κάλυψης 

ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 

4368/2016 (Α΄ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

β. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της 

δυνατότητας ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών 

αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α` 104), ως προς 

τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση 
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έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.  

4. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α` 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α` 76), ως προς 

την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε 

οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση εθελοντικού ή 

αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον 

ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως την 31η.12.2022. 

5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς την απασχόληση 

συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

6. Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110΄), ως προς τη 

διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) 

για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος, παρατείνεται, από τη 

λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

7. Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου 

ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες 

Δυνάμεις, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

8. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο 

για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 43 

Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 

 

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί των όρων χρήσης 

δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής 

καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 44 

Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από 

τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

 

Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την προμήθεια 

ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 

4796/2021 (Α’ 63), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.  

 

Άρθρο 45 

Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου 

της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα 
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1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών 

δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως την 

31η.12.2022. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) ως προς την 

πρόβλεψη επιπλέον σημείων διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, 

αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 46 

Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων 

σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

 

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της 

διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

 

Άρθρο 47 

Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε 

ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό 

 

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της 

διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 

περιορισμό, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 48 

Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, της δωρεάν 

διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών και της άδειας 

παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της 

εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της δωρεάν διάθεσης αιθυλικής 

αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα 

αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, 

θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την 

παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

3. Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ως προς την παραγωγή 

αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται 

έως την 31η.12.2022. 
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Άρθρο 49 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της δυνατότητας 

μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 50 

Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη 

αναγκών δημόσιας υγείας 

 

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα 

αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί δυνατότητας διάθεσης 

επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, 

κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού 

ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 51 

Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που 

δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την 

έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 

 

Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της αποζημίωσης 

ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη 

εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

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 αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού 

 

H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της δυνατότητας 

επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής 

προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

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

 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί της διάθεσης, 

οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών 

ασθενών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.  

 

Άρθρο 54 

Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών 

 

H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της 

διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια 

θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 55 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και 

έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.  

 

Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της δυνατότητας 

διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων 

Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω 

έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 56 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών 

νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών 

νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο 

 

Η ισχύς του άρθρου τρίτου του ν. 4889/2022 (Α΄ 21), περί της δυνατότητας διάθεσης άνευ 

αντιτίμου στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης 

φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού 

Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

 

Άρθρο 57 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 
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2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί των 

ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται, 

από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί 

της διενέργειας προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για 

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 

4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί της διενέργειας προμηθειών 

ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από 

τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

5. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί των έκτακτων προμηθειών 

ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.12.2022. 

6. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

7. Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της σύναψης συμβάσεων για τις 

δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022.  

8. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), περί της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά την περίοδο της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 58 

Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών 

 

1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 

64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της διαδικασίας 

αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων 

ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.12.2022. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), περί της διαδικασίας χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού 

εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, 

από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της 

διαδικασίας αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την 

καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 

31η.12.2022. 
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4. Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της αποδοχής από τον Υπουργό 

Υγείας δωρεών για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη 

λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

5. Η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) περί της διαδικασίας αποδοχής από 

πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών 

και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και 

μεταφοράς φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από 

τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.  

 

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 

 

Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της δυνατότητας των 

δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να 

προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων 

ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως 

την 31η.12.2022. 

  

Άρθρο 60 

Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

1. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς 

τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής 

δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

2. Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020, ως προς τη 

θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. 

3. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη διαδικασία 

επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης 

φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως την 31η.12.2022. 

4. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τις μηνιαίες και 

επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται, από τη λήξη της, 

έως την 31η.12.2022. 

 

Άρθρο 61 

Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 

 

Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία 

Α1β/Γ.Π.οικ.33401/13.5.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με 

θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)» (ΑΔΑ: 
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6ΒΗΛ-465ΦΥΟ-ΧΜΦ), η οποία είχε ήδη παραταθεί με το άρθρο 40 του ν. 4958/2022 (Α΄ 

142), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας για 

την εκ νέου συγκρότησή του και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να 

υπερβαίνει την 31η.12.2022. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 62 

Ένταξη περιοχών στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α’ κατηγορίας - Τροποποίηση 

υποπερ. α8’ και α14’ περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987, προσθήκη υποπερ. α38’ 

στην περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 και κατάργηση υποπερ. β9’ περ. β) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 

131/1987 

 

1. Στην υποπερ. α8’ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73), περί των 

περιοχών που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές λόγω των κοινωνικών, 

γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών τους συνθηκών, προστίθενται οι λέξεις 

«Ρόδος, Αρχάγγελος, Έμπωνας» και η υποπερ. α8’ διαμορφώνεται ως εξής:  

«α8. Νομός Δωδεκανήσου: Κάλυμνος, Λέρος, Κάρπαθος, Κώς, Ρόδος, Αρχάγγελος, 

Έμπωνας.». 

2. Η υποπερ. α14’ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987, τροποποιείται α) 

με την αντικατάσταση της λέξης «Δερβίζιονα» από τη λέξη «Δερβίζιανα» και β) με την 

προσθήκη της λέξης «Πράμαντα», και διαμορφώνεται ως εξής: 

«α14. Νομός Ιωαννίνων: Δελβινάκι, Μέτσοβο, Δερβίζιανα, Κόνιτσα, Πράμαντα.». 

3. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθεται υποπερ. α38’ ως 

εξής: 

«α38. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής: Καρυές Αγίου Όρους.». 

4. Η υποπερ. β9’ της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 καταργείται. 
 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 63 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.  
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Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΕΝΔΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΥΛΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
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