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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«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 κορωνοιού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε πέντε (5) Μέρη και
αποτελείται από εξήντα τρία (63) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου, που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου.
Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του νοµοσχεδίου (άρθρα 1 και 2), υπό τον
τίτλο «Σκοπός - Αντικείµενο», καθορίζεται ο σκοπός διατάξεων του νοµοσχεδίου (άρθρο 1) και προσδιορίζεται το αντικείµενο προτεινόµενων ρυθµίσεων (άρθρο 2).
Το Μέρος Β΄, υπό τον τίτλο «Σύσταση και Οργάνωση Νοµικού Προσώπου
Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία “Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας Ελλάδας”» αποτελείται από επτά (7) Κεφάλαια.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 3 και 4), υπό τον
τίτλο «Σύσταση – Σκοπός – Αρµοδιότητες», ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά
µε τη σύσταση του µη χρηµατοδοτούµενου από τον κρατικό προϋπολογισµό
ν.π.δ.δ. υπό την επωνυµία «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (εφεξής, Ε.Τ.Α.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται
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στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 3), και καθορίζονται ο σκοπός
και οι αρµοδιότητές του (άρθρο 4).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 5 έως 8), υπό τον τίτλο «Μέλη», ορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. των µελών της,
τα οποία διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα, και συγχρόνως προβλέπεται η
υποχρέωση κάθε τεχνολόγου ακτινολογίας – ακτινοθεραπείας, που ασκεί το
εν λόγω επάγγελµα στην Ελληνική Επικράτεια, να εγγραφεί στην
Ε.Τ.Α.Α.Ε. ως τακτικό µέλος εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του
νόµου (άρθρο 5). Καθορίζονται, επίσης, σε γενικό πλαίσιο τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των µελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε. (άρθρο 6), η διαδικασία εγγραφής
και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής στην
Ε.Τ.Α.Α.Ε., η οποία υποβάλλεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο της
Ε.Τ.Α.Α.Ε., αρµόδιο για την τήρηση του ενιαίου µητρώου των µελών της (άρθρο 7). Προβλέπεται, εξ άλλου, ότι η βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης για τη χορήγηση από
τις κατά τόπους αρµόδιες Διευθύνσεις Δηµόσιας Υγείας των Περιφερειακών
Ενοτήτων της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος του τεχνολόγου ακτινολογίας -ακτινοθεραπείας (άρθρο 8).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρο 9), υπό τον τίτλο «Όργανα διοίκησης», διακρίνεται η διοίκηση της Ε.Τ.Α.Α.Ε. σε «Κεντρική Διοίκηση» και
σε «Περιφερειακά Τµήµατα». Όργανα της µεν Κεντρικής Διοίκησης είναι η
Γενκή Συνέλευση των Αντιπροσώπων, που είναι και το ανώτατο όργανο της
Ε.Τ.Α.Α.Ε., καθώς και το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο, των δε Περιφερειακών Τµηµάτων είναι η Περιφερειακή Συνέλευση και η Διοικούσα Επιτροπή,
σε κάθε δε Περιφερειακό Τµήµα λειτουργεί και Εξελεγκτική Επιτροπή. Προβλέπεται, επίσης, η λειτουργία Πρωτοβάθµιου και Ανώτατου Πειθαρχικού
Συµβουλίου και Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, που υπάγονται στην Κεντρική Διοίκηση (άρθρο 9 παρ. 2).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 10 έως 16), υπό τον τίτλο «Πειθαρχικά όργανα – Πειθαρχική διαδικασία», καθορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και οι επιβαλλόµενες πειθαρχικές ποινές, µεταξύ των οποίων και η επιβολή χρηµατικού προστίµου ίσου µε το πεντηκονταπλάσιο της ετήσιας συνδροµής µέλους, και η προσωρινή η διαρκής
στέρηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της
Ε.Τ.Α.Α.Ε. κ.λπ. (άρθρο 10). Ορίζεται, µεταξύ άλλων, πενταετής παραγραφή
των πειθαρχικών παραπτωµάτων από την ηµεροµηνία τέλεσής τους, η οποία
αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η πειθαρχική ή η ποινική
διαδικασία, όταν το πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά και ποινικό αδίκηµα (άρ-
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θρο 11), καθορίζονται τα πειθαρχικά όργανα της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και ρυθµίζονται
ζητήµατα σχετικά µε τα µέλη, τη θητεία των µελών και τις αρµοδιότητες των
πειθαρχικών αυτών οργάνων (άρθρο 12). Επίσης, καθορίζονται η πειθαρχική
διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, που ασκεί
τον πειθαρχικό έλεγχο και επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές, διαδικασία η οποία εφαρµοζεται και κατά την εκδίκαση υποθέσεων απο το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο κατόπιν παραποµπής (άρθρο 13), τα ένδικα µέσα που ασκούνται ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, και ορίζεται ότι κατά των
αµετάκλητων αποφάσεων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου επιτρέπεται προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(άρθρο 14). Ορίζεται, εξ άλλου, ότι οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικης Δικονοµίας για την εξαίρεση δικαστών εφαρµόζονται αναλόγως και για τα µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων της Ε.Τ.Α.Α.Ε. (άρθρο 15), και καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης, το περιεχόµενο και τα υποχρεωτικά στοιχεία των
πειθαρχικών αποφάσεων των Πειθαρχικών Συµβουλίων (άρθρο 16).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 17 έως 21), υπό τον τίτλο «Κανονισµός Λειτουργίας – Πόροι – Προσωπικό – Κώδικας Δεοντολογίας», ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε.
(άρθρο 17), τις επιτροπές και οµάδες εργασίας της, οι οποίες συγκροτούνται
µε αποφάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 18), καθώς και
ζητήµατα σχετικά µε τους πόρους της Ε.Τ.Α.Α.Ε., και προβλέπεται ότι η διαχειριση και η αξιοποιηση της περιουσιας της Ε.Τ.Α.Α.Ε., καθως και η εποπτεια και ο ελεγχος των οικονοµικων και διαχειριστικων πραξεων της ανήκουν αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο, τη Γενική Συνέλευση
των Αντιπροσώπων και την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (άρθρο 19).
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα να προσλαµβάνει η Ε.Τ.Α.Α.Ε. προσωπικό και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε µορφής ή µε έµµισθη εντολή (άρθρο 20). Ορίζεται, εξ άλλου, ότι 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 (άρθρο
21).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρο 22), υπό τον τίτλο «Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή», ορίζεται ότι, µέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε., διορίζεται Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά απο εισήγηση της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Δηµοσίου (Ε.Τ.Α.Ε.Δ.), και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τα µέλη, τις αρµοδιότητες και το προσωπικό της εν λόγω Επιτροπής.
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Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρα 23 και 24), υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές και Μεταβατικές διατάξεις», εισάγονται εξουσιοδοτικές και
µεταβατικές διατάξεις του Μέρους Β΄ του νοµοσχεδίου (άρθρα 23 και 24, αντιστοίχως).
Το Μέρος Γ΄, υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας», αποτελείται από τέσσερα (4) Κεφάλαια.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρο 25), υπό τον τίτλο
«Ρυθµίσεις για το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών κατά του κορωνοϊού
COVID-19», παρατείνεται, εκ νέου, έως την 31.12.2022, η ισχύς ρυθµίσεων,
µεταξύ άλλων, ως προς την υποχρέωση των εργαζόµενων στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα επίδειξης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU
Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 ή βεβαίωσης εµβολιασµού ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου, ως προς τη
λειτουργία των εµβολιαστικών κέντρων, τη διενέργεια εµβολιασµών από
τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (στο εξής, Ε.Ο.Δ.Υ.), την Εθνική Εκστρατεία Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-19 («Εθνική Εκστρατεία»), µε στόχο τη διαµόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συµµετοχής των πολιτών στον εµβολιασµό έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τη δυνατότητα διενέργειας από ιδιώτες ιατρούς κατ’ οίκον εµβολιασµών κατά του
κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε το άρθρο 52Α του ν. 4764/2020, όπως και
ως προς ειδικότερα ζητήµατα του «Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών
κατά του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο 25).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 26 έως 34), υπό τον τίτλο
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19», παρατείνονται, εκ νέου, έως την 31.12.2022:
- οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί κατ’ εφαρµογήν των από 20.3.2020 και 30.3.2020 Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθεισών, αντίστοιχα, διά του άρθρου 1 του ν.
4683/2020 και του άρθρου 1 του ν. 4684/2020), χωρίς να µεταβάλλεται ο χαρακτήρας της σχέσης εργασίας (άρθρο 26).
- η ισχύς των εξαιρετικών ρυθµίσεων του άρθρου εικοστού όγδοου του ν.
4737/2020 και του άρθρου 9 του ν. 4790/2021, περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
(άρθρο 27).
- η ισχύς διατάξεων περί µετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης
φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας, του επικουρικού ιατρι-
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κού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και κέντρων υγείας, του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας, του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών
Οµάδων Υγείας, όπως και του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού κατ’ άρθρο δεύτερο παρ. 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου 1 του ν. 4682/2020)
(άρθρο 28).
Ορίζεται, επίσης, ότι παρατείνεται, έως την 31.12.2022, η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (E.O.Δ.Υ.) για
την πραγµατοποίηση της Πράξης «Δηµιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’
οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγµάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσµατα κορωνοιού COVID-19» (άρθρο 29).
Παρατείνονται, εξ άλλου, εκ νέου, έως την 31.12.2022:
- η ισχύς των υφιστάµενων συµβάσεων, υπό τους ίδιους όρους, των παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών παιδιάτρων, η µηνιαία αποζηµίωση των οποίων για το
χρονικό διάστηµα από 1.10.2022 έως 31.12.2022 ορίζεται στο ποσό των δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο (άρθρο 30).
- η δυνατότητα παροχής, κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως, ιατρικών υπηρεσιών
από τους συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατρούς και τους ιατρούς της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε ασφαλισµένους ή ανασφάλιστους ασθενείς που νοσούν από τον κορωνοιό COVID-19 (άρθρο 31).
- η δυνατότητα παράτασης των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
του προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, όπως και του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου
Υγείας (άρθρο 32).
- η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 ως προς την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των υπηρετούντων στις Διοικήσεις των Υγειονοµικών
Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
(άρθρο 33).
- η ισχύς των υφιστάµενων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου του
επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
στους προνοιακούς φορείς της παρ. 1 του αρθρου εικοστου πρωτου της απο
14.3.2020 Πραξης Νοµοθετικου Περιεχοµενου (κυρωθείσης διά του άρθρου
3 του ν. 4682/2020), όπως και η ισχύς των συµβάσεων που συνηφθησαν κατ’
εφαρµογην της παρ. 2 του αρθρου 56 του ν. 4837/2021 (άρθρο 34).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 35 έως 41), υπό τον τίτλο
«Ρυθµίσεις θεµάτων [του] Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας για την α-
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ντιµετώπιση του κορωνοιού COVID-19», παρατείνονται, µεταξύ άλλων, εκ
νέου, έως την 31.12.2022:
- οι συµβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελµατιών υγείας διάφορων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους (άρθρο 35).
- η ισχύς της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου έβδοµου του ν.
4737/2020 ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού από τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και οι συµβάσεις
έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελµατιών υγείας διάφορων ειδικοτήτων, και διοικητικού προσωπικού, διάρκειας τεσσάρων µηνών,
που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους (άρθρο 36).
- η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 ως προς την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 37).
- η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του ιατρικού προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., µε πείρα στο γνωστικό αντικείµενο των λοιµώξεων, αποκλειστικά σε Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων Νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (άρθρο 38).
- η δυνατότητα ανάθεσης από τον Ε.Ο.Δ.Υ., κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, της εξέτασης δειγµάτων
σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια) (άρθρο 39).
- οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που έχει συνάψει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας
των κτηρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτά χώρων, καθώς
και για την κάλυψη των αναγκών εστίασης και σίτισης (άρθρο 41).
Ορίζεται, εξ άλλου, ότι, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνονται από τη λήξη τους, για έξι µήνες, οι συµβάσεις που έχει συνάψει ο
Ε.Ο.Δ.Υ. µε ιατρούς υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής
υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δοµών της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 4375/2016 (άρθρο 40).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 42 έως 61), υπό τον τίτλο «Άλλες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του κορωνοιού COVID-19», παρατείνονται, µεταξύ άλλων, εκ νέου, έως την 31.12.2022:
- η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 ως προς τη διενέργεια ελέγχων
φορείας του κορωνοιού COVID-19 για επιδηµιολογικούς λόγους (άρθρο 42
παρ. 1).
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- η υγειονοµική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 1-2 του ν. 4368/2016, µέλη των οποίων χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας, όπως και η
δυνατότητα ένταξης των άπορων και ανασφάλιστων ασθενών µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συµβεβληµένες µε τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) µονάδες αιµοκάθαρσης του
ιδιωτικού τοµέα, για τη διενέργεια τακτικών αιµοκαθάρσεων (άρθρο 42 παρ.
2).
- η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου 1 του ν. 4690/2020), ως
προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία
υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 42 παρ. 3).
- η ισχύς των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από
25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου
1 του ν. 4682/2020) ως προς την ένταξη, στο δυναµικό της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), των νοσοκοµείων και κάθε οργανικής µονάδας
του Ε.Σ.Υ. εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέµενου ιατρικού, νοσηλευτικού,
πάσης φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού και πάσης φύσεως Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προσωπικού από τον ιδιωτικό
τοµέα για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιας υγείας και ως προς την αποζηµίωση του εν λόγω προσωπικού (άρθρο 42 παρ. 4).
- η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 ως προς την
απασχόληση στο Ε.Σ.Υ. συνταξιούχων ιατρών, και συγκεκριµένα, παθολόγων, αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, πνευµονολόγων και γενικών ιατρών
για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τη διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 42 παρ. 5).
- η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέµπτου του ν. 4812/2021, ως προς τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που διαθέτουν οι
ΟΤΑ α΄ βαθµού, καθώς και από τους ιδιώτες φαρµακοποιούς, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα (άρθρο 42 παρ. 6).
- η ισχύς των άρθρων 3 και 46 του ν. 4790/2021 ως προς τη διενέργεια µοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υποχρέους
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προς κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις και τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, αντίστοιχα (άρθρο 42 παρ. 7 και 8, αντίστοιχα).
Παρατείνονται, εξ άλλου, εκ νέου, έως την 31.12.2022:
- η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 ως προς τους
όρους χρήσης, από φυσικά πρόσωπα ως τελικούς χρήστες, ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια δοκιµασιών ταχέων
ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) προκειµένου για τη µέτρηση ή
την ανιχνεύσεως αντισωµάτων που συνδέονται µε τον κορωνοϊό COVID-19,
και η υποχρέωση καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, ιδίως, των στοιχείων ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, και του αποτελέσµατος του ελέγχου (θετικού ή αρνητικού) (άρθρο 43).
- η ισχύς της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης διά του άρθρου 2 του ν. 4682/2020)
ως προς την προµήθεια ταχέων µοριακών ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2
(rapid test) από τους ΟΤΑ α΄ βαθµού (άρθρο 44).
- η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών ελέγχου της νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, καθώς και η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου εξηκοστού όγδοου του ν.
4812/2021 ως προς την πρόβλεψη επιπλέον σηµείων διάθεσης στους δικαιούχους, µε κρατική µέριµνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών ελέγχου της νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (άρθρο 45).
- η δυνατότητα χορήγησης φαρµάκων, εκτός εγκεκριµένων ενδείξεων, από τους θεράποντες ιατρούς σε νοσούντες από τον κορωνοιό COVID-19
(άρθρο 46).
- η δυνατότητα αποστολής, αυθηµερόν, φαρµάκων από τα φαρµακεία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ευπαθείς οµάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται υπό περιορισµό (άρθρο 47).
- η εισαγωγή από τρίτες χώρες µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης αποκλειστικά για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους
στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και η προς το Υπουργείο Υγείας δωρεάν
διάθεση αιθυλικής αλκοόλης από νόµιµους κατόχους και από τα αποθέµατα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προς χρήση από νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύµατα του Δηµοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών (άρθρο 48).
- η µετατροπή της χρήσης κλινών νοσηλείας των δηµόσιων νοσοκοµείων
και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων σε κλίνες µονάδων αυξηµένης φροντίδας
(Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες µονάδων εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) (άρθρο 49).
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- η αναγκαστική διάθεση στο Δηµόσιο, για την κάλυψη αναγκών δηµόσιας
υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μ.Ε.Θ., επιµέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δοµών υγείας και παρόχων υπηρεσιών υγείας, ιδιωτικών νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων, καθώς και ιατρικού,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υγείας (άρθρο 50).
- η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 ως προς την αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δηµόσιας υγείας οι οποίες προέκυψαν από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 51).
- η δυνατότητα επίταξης ειδικού νοσοκοµειακού εξοπλισµού, µέσων ατοµικής προστασίας και φαρµάκων (άρθρο 52).
- η διάθεση, η οικειοθελής προσφορά και η επίταξη αεροσκαφών για τη
διενέργεια αεροδιακοµιδής ασθενών σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών αεροδιακοµιδής ή αεροµεταφοράς ασθενών µε
τα υπάρχοντα, τη δεδοµένη χρονική στιγµή, εναέρια µέσα (άρθρο 53),
- η διάθεση, η οικειοθελής προσφορά και η επίταξη πλωτών µέσων για τη
διακοµιδή, διά θαλάσσης, ασθενών νοσούντων µε κορωνοιό COVID-19 σε
γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας στις οποίες δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών διακοµιδής ή µεταφοράς ασθενών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID-19 (άρθρο 54).
- η διάθεση ειδικού νοσοκοµειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. από οποιοδήποτε νοσοκοµείο, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο, ν.π.δ.δ. ή
ν.π.ι.δ. της εποπτείας του, καθώς και η έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και
Μ.Α.Φ. σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο της εποπτείας του Υπουργείου Υγείας,
ή σε οποιονδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσµευµένο ή µισθωµένο χώρο ή χώρο που χρησιµοποιείται από το ελληνικό Δηµόσιο για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δηµόσιας υγείας (άρθρο 55).
- η, άνευ αντιτίµου, διάθεση 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.) (άρθρο 56).
- η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων για τις προµήθειες υγειονοµικού υλικού, φαρµάκων και µέσων προστασίας, έκτακτης προµήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, αγοράς ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού από το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, η ι-
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σχύς των συµβάσεων µεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των παρόχων του που αφορούν, µεταξύ άλλων, την παροχή υγειονοµικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών
συσκευών/ειδών, όπως και διαιτητικών τροφίµων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Εν προκειµένω, ρυθµίζονται ζητήµατα δηµοσίων
συµβάσεων της ανώνυµης εταιρείας «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Α.Ε.) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισµό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών, ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων
του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και των Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.Πε.), όπως και ζητήµατα διενέργειας προµηθειών από Υ.Πε. ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 57).
- η διαδικασία αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας δωρεών ειδών ειδικού
νοσοκοµειακού εξοπλισµού πάσης φύσεως, µέσων ατοµικής προστασίας και
φαρµάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, η διαδικασία χρηµατικών δωρεών για απευθείας προµήθεια νοσοκοµειακού εξοπλισµού, η αποδοχή δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. που µπορεί να αξιοποιηθεί για
την υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσµάτων κορωνοϊού
COVID-19 για την καταπολέµηση του κορωνοϊού COVID-19, και η αποδοχή
δωρεών από τον Υπουργό Υγείας για τον εµβολιασµό κατά του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και η διαδικασία αποδοχής, από τους Υπουργούς 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 (άρθρο 58).
- η δυνατότητα 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, ιατροφαρµακευτικού υλικού, συµπεριλαµβανοµένων των τεστ
διάγνωσης κορωνοϊού, σε νοσοκοµεία, λοιπές δηµόσιες υγειονοµικές µονάδες, ν.π.δ.δ., ιδρύµατα και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήµατα εντός των ορίων τους
(άρθρο 59).
Επιπλέον, παρατείνονται, από τη λήξη τους και µέχρι την 31.12.2022, οι
ρυθµίσεις του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (κυρωθείσης κατά τα ως άνω) ως προς τη διαδικασία
επανέκδοσης γνωµατεύσεων στο πληροφοριακό σύστηµα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, οι προθεσµίες του άρθρου 20 παρ. 3 του ν.
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4683/2020 ως προς τη θεώρηση παραπεµπτικών κατά την περίοδο διάδοσης
του κορωνοιού COVID-19, η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν.
4737/2020 ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρµάκων µέσω του Συστήµατος
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, καθώς και η ισχύς του άρθρου 45 παρ. 2 του ν.
4764/2020 ως προς τις µηνιαίες και επαναλαµβανόµενες γνωµατεύσεις των
χρονίως πασχόντων ασθενών (άρθρο 60).
Παρατείνεται, εξ άλλου, εκ νέου 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, έως την έκδοση
απόφασης του Υπουργού Υγείας για την εκ νέου συγκρότηση του και,
πάντως, για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει την
31.12.2022 (άρθρο 61).
Με τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ (άρθρο 62), υπό τον τίτλο «Άλλες ρυθµίσεις αρµοδιότητας [του] Υπουργείου Υγείας», προβλέπεται η ένταξη στις
άγονες και προβληµατικές περιοχές Α΄ κατηγορίας των περιοχών της νήσου Ρόδου, του Αρχάγγελου και του Έµπωνα καθώς και των δηµοτικών ενοτήτων Πραµάντων του νοµού Ιωαννίνων και Καρυών Αγίου Όρους της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής.
Τέλος, διά του Μέρους Ε΄, υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος», ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου (άρθρο 63).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του πίνακα περιεχοµένων, του τίτλου του νοµοσχεδίου και των επί µέρους Κεφαλαίων και άρθρων
α. Παρατηρείται ότι στον πίνακα περιεχοµένων του νοµοσχεδίου απουσιάζει ο τίτλος του Μέρους Α΄ («Σκοπός – Αντικείµενο»).
β. Τόσο στον τίτλο όσο και σε αρκετά σηµεία του νοµοσχεδίου, όπως είναι
ο τίτλος του Μέρους Γ΄ («Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας») και τίτλοι κεφαλαίων και άρθρων του, γίνεται αναφορά σε «κορωνοϊό COVID-19».
Όπως έχει επισηµανθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, στο µέτρο που το νοµοσχέδιο και οι επιµέρους ρυθµίσεις του αφορούν, πράγµατι, την ίδια τη διάδοση του κορωνοϊού, πρέπει να χρησιµοποιείται ο όρος «κορωνοϊός SARS-CoV-2». Αν, αντίθετα, αφορούν τη νόσο
που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 και την εξ αυτής πανδηµία,
πρέπει να χρησιµοποιείται ο όρος «νόσος του κορωνοϊού 2019 (COVID-19)»,
δεδοµένου ότι ο όρος COVID-19 αναφέρεται στην ασθένεια, και όχι στον ιό
που την προκαλεί (βλ. τις εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων «Ρυθµίσεις για την
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αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία
της δηµόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις» - ν. 4950/2022, «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιµέρους Σύµβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτηµα 12 της από 6.9.2018 Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος “Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας - Ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» – ν. 4917/2022
κ.ά.).
γ. Στον τίτλο του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ [«Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας για την αντιµετώπιση του κορωνοιού
COVID-19»] θα ήταν ορθότερο, πριν από τη λέξη « Εθνικού», να τεθεί το οριστικό άρθρο «του».
δ. Στον τίτλο του Μέρους Δ΄ [«Άλλες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας»] θα ήταν ορθότερο, πριν από τη λέξη «Υπουργείου», να τεθεί το
οριστικό άρθρο «του».
ε. Οµοίως, στον τίτλο των άρθρων του νοµοσχεδίου που αναφέρουν τη
φράση «Παράταση ισχύος» [λ.χ., άρθρο 25 «Παράταση ισχύος επειγουσών
ρυθµίσεων (….) Εµβολιασµών», άρθρο 26 «Παράταση ισχύος των συµβάσεων εργασίας (…) λόγω του κορωνοιού COVID-19»], άρθρο 28 «Παράταση ισχύος διατάξεων (….) προσωπικού», άρθρο 29 «Παράταση ισχύος της δυνατότητας (…)», άρθρο 30 «Παράταση ισχύος των συµβάσεων (…), άρθρο 31
«Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον (…) κ.ά.], πριν από τη λέξη «ισχύος», πρέπει να τεθεί το οριστικό άρθρο «της».
ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί των άρθρων 1 και 2
Με αυτά τα άρθρα παρατίθενται, αντίστοιχα, ο σκοπός και το αντικείµενο
των Μερών Β΄ και Γ΄ του νοµοσχεδίου. Επισηµαίνεται ότι δεν γίνεται αναφορά στο Μέρος Δ΄ του νοµοσχεδίου.
2. Επί του άρθρου 7 παρ. 1
Ορίζεται στο εδάφιο γ΄ της εν λόγω διάταξης ότι «[µ]ε κάθε αίτηση εγγραφής συστήνεται για κάθε µέλος ατοµικός φάκελος». Θα ήταν δόκιµη η αντικατάσταση της λέξης «συστήνεται» από τη λέξη «τηρείται».
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3. Επί του άρθρου 10
α. Επί της παραγράφου 2
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι: «Κάθε κακούργηµα, τελούµενο απο 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».
Η άκλιτη αναφορική αντωνυµία «που» στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω
διάταξης θα ήταν δόκιµο να αντικατασταθεί από την αναφορική αντωνυµία
«του οποίου».
β. Επί της παραγράφου 3 εδάφ. α΄
Ορίζεται, εν προκειµένω, ότι: «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».
i. Δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, µήνυση είναι η καταγγελία αυτεπαγγέλτως διωκόµενου εγκλήµατος από άλλο πρόσωπο, πλην εκείνου που αδικήθηκε, η προτεινόµενη ρύθµιση χρήζει συµπλήρωσης ως προς την αποστολή στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. και των εγκλήσεων κατά των εν θέµατι προσώπων (ως προς την έννοια της έγκλησης, βλ. Λ. Μαργαρίτη σε Λ. Μαργαρίτη/Β. Αδάµπα/Χ. Αθανασίου/κ.λπ., Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, Ερµηνεία κατ’ άρθρο, τόµ. Α΄, 2018, σελ. 183184, Α. Κωνσταντινίδη, Ποινικό Δικονοµικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2020, σελ. 93).
ii. Η εν λόγω διάταξη πρέπει, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, να συµπληρωθεί ως εξής: «(…) αποστέλλουν (…) εντός (…) ηµερών από την κατάθεση ή την έκδοσή τους, αντίστοιχα».
iii. Στα οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη δικόγραφα και δικαστικές
πράξεις (µηνύσεις, βουλεύµατα, αποφάσεις) περιλαµβάνονται δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των οποίων τελεί υπό την ειδική
ρύθµιση του άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων), σύµφωνα µε την οποία: «[η] επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήµατα (…) διενεργείται µόνο υπό τον έλεγχο επίσηµης αρχής ή [όταν] η
επεξεργασία επιτρέπεται απο το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους µέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων. Πλήρες ποινικό µητρώο τηρείται µόνο υπό τον έλεγχο επίσηµης αρχής».
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Σύµφωνα, εξ άλλου, µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Γενικού Κανονισµού, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα «α) υποβάλλονται σε σύννοµη και θεµιτή επεξεργασία µε διαφανή τρόπο σε σχέση µε το υποκείµενο των δεδοµένων
(…), β) συλλέγονται για καθορισµένους, ρητούς και νόµιµους σκοπούς και
δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύµβατο προς
τους σκοπούς αυτούς (…) ("περιορισµός του σκοπού"), (…), δ) είναι ακριβή
και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαµβάνονται όλα τα
εύλογα µέτρα για την άµεση διαγραφή ή διόρθωση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση µε τους σκοπούς της επεξεργασίας ("ακρίβεια"), ε) διατηρούνται υπό µορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειµένων των δεδοµένων µόνο για το διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (…) ("περιορισµός της περιόδου αποθήκευσης"), στ) υποβάλλονται
σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγµένη ασφάλεια των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µεταξύ άλλων την προστασία τους από
µη εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών µέτρων ("ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα")».
Υπό το φως των ανωτέρω, χρήζουν ειδικής ρύθµισης τα ζητήµατα επεξεργασίας (λ.χ., συλλογής, καταχώρισης, αποθήκευσης, διαγραφής, κ.λπ.) των
δικογράφων, των βουλευµάτων και των αποφάσεων που αφορούν µεν τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, οι οποίοι, όµως, δεν τυγχάνουν
µέλη του συνιστώµενου ν.π.δ.δ. και δεν καταλαµβάνονται, κατ’ αρχήν, από
την πειθαρχική δικαιοδοσία του.
Χρήζουν, εξ άλλου, περαιτέρω ρύθµισης τα ζητήµατα επεξεργασίας των
ως άνω δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των µελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε., ιδίως
ως προς τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων, ώστε να
διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του οικείου θεσµικού πλαισίου
(του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων, του ν. 4629/2019 «Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (…) και άλλες διατάξεις», κ.λπ.).
Μεταξύ άλλων, η θεσπιζόµενη υποχρέωση των αρµόδιων υπαλλήλων εισαγγελιών να «αποστέλλουν» αορίστως προς «[τ]ην Ε.Τ.Α.Α.Ε.» τα κατατεθέντα δικόγραφα και τις εκδοθείσες αποφάσεις δεν συνάδουν, κατ’ ανάγκην, µε τις αρχές της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Και τούτο,
διότι δεν τίθενται, εν προκειµένω, οι κατάλληλες εγγυήσεις και οι αντίστοιχοι µηχανισµοί ασφαλείας – όπως, λ.χ., η αποστολή των εγγράφων προς συγκεκριµένο όργανο του ν.π.δ.δ. Ε.Τ.Α.Α.Ε. (πρβλ. και την αντίστοιχη για τα
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µέλη των Ιατρικών Συλλόγων ρύθµιση του άρθρου 320 παρ. 9 του ν.
4512/2018, σύµφωνα µε την οποία τέτοια έγγραφα ανακοινώνονται µόνον
στον Πρόεδρο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου) – προς αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα καθώς και επεξεργασίας αθέµιτης ή µη συµβατής προς τον νόµιµο σκοπό της (πρβλ., περαιτέρω, και σηµείο 97 του Προοιµίου του Γενικού Κανονισµού Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων: «Εάν η επεξεργασία διενεργείται από δηµόσια αρχή, εξαιρουµένων των δικαστηρίων ή των ανεξάρτητων δικαστικών αρχών
όταν ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους αρµοδιότητα (…) ή εάν οι βασικές
δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν µεγάλης κλίµακας επεξεργασία (…) δεδοµένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήµατα, ένα πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις
στο δίκαιο και στις πρακτικές προστασίας των δεδοµένων θα πρέπει να παρέχει συνδροµή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία κατά την παρακολούθηση της εσωτερικής συµµόρφωσης προς τον
παρόντα κανονισµό (…)»).
γ. Επί της παραγράφου 4
Η λέξη «συνείδηση» στην υπό στοιχείο ε) διάταξη της παραγράφου 4
(«(…) αν εξ αυτών συνάγεται η έλλειψη συνείδησης των βασικών υποχρεώσεών του ως τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, µέλους της
Ε.Τ.Α.Α.Ε.») θα ήταν δόκιµο να αντικατασταθεί από τη λέξη «συναίσθηση»
(πρβλ. και άρθρο 142 παρ. 2 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», ως
προς το πειθαρχικό δίκαιο των δικηγόρων).
4. Επί του άρθρου 11
Στο τρίτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι: «Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η πειθαρχική ή
ποινική διαδικασία». Για τον υπολογισµό της παραγραφής είναι, συνεπώς,
κρίσιµος ο υπολογισµός της διάρκειας της πειθαρχικής και της ποινικής διαδικασίας. Οι χρονικές παράµετροι της ποινικής διαδικασίας (ποινικής δίωξης) καθορίζονται διά των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Δεν
καθορίζεται, όµως, εν προκειµένω, ρητά η έναρξη και η λήξη της πειθαρχικής διαδικασίας.
5. Επί του άρθρου 13
α. Επί της παραγράφου 5
Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13, στην
περίπτωση κατά την οποία, για την ίδια πράξη, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
κατά του εγκαλουµένου και έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση ποι-
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νικού δικαστηρίου, «[η] αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
συνεκτιµάται αλλά δεν αποτελεί δεδικασµένο για το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο».
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (κυρωθέντος διά του ν. 2717/1999), «[τ]α [διοικητικά] δικαστήρια δεσµεύονται από
τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ισχύουν έναντι όλων. Δεσµεύονται, επίσης, από τις αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ως προς την
ενοχή του δράστη, από τις αµετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις, καθώς και από τα αµετάκλητα αποφαινόµενα να µην γίνει η κατηγορία βουλεύµατα, εκτός εάν η απαλλαγή στηρίχθηκε στην έλλειψη αντικειµενικών ή υποκειµενικών στοιχείων που δεν αποτελούν προϋπόθεση της διοικητικής παράβασης». Επισηµαίνεται ότι, ως προς το ζήτηµα της δέσµευσης, στο πλαίσιο του
πειθαρχικού δικαίου των ιατρών, των πειθαρχικών οργάνων τους από τις αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων, το άρθρο 320 παρ. 7 του ν. 4512/2018
ορίζει ότι η ως άνω διάταξη του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας εφαρµόζεται αναλογικώς.
Στο πλαίσιο, εξ άλλου, του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων,
το άρθρο 114 παρ. 3-4 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωθέντος διά του ν.
3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»), «3. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού
δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την
αντικειµενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος. 4. Αν µετά την έκδοση
πειθαρχικής απόφασης µε την οποία απαλλάσσεται ο υπάλληλος ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την οριστική παύση, εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου µε την οποία διαπιστώνονται πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση παραπτώµατος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του παρόντος, η
πειθαρχική διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 143.
Επίσης επαναλαµβάνεται η πειθαρχική διαδικασία, αν µετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα για την πράξη ή την παράλειψη, για την οποία τιµωρήθηκε πειθαρχικά ο υπάλληλος».
Έχει, εξ άλλου, κριθεί ότι, «η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη όχι µόνον από την ποινική δίκη (παρ. 1 του άρθρου 114 του Υ.Κ.)
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αλλά και από τη διαδικασία της εκπτώσεως, η οποία οδηγεί τον ελεγχόµενο
υπάλληλο εκτός υπηρεσίας (πρβ. Σ.τ.Ε. 1911/2006). Εποµένως, το αρµόδιο
συµβούλιο επιλαµβανόµενο πειθαρχικής υποθέσεως κατά υπαλλήλου, όπως
και το Συµβούλιο της Επικρατείας όταν κρίνει επί προσφυγής αυτού, οφείλουν, ασκώντας την αρµοδιότητά τους, να επιβάλουν την κατά την κρίση
τους και σύµφωνα µε τον νόµο, προσήκουσα ποινή εν σχέσει προς τα αποδειχθέντα και γενόµενα δεκτά πραγµατικά περιστατικά και δεν δεσµεύονται
από το γεγονός ότι ενδεχοµένως η σύµφωνα µε το άρθρο 149 του Υ.Κ.
προηγηθείσα ποινική καταδίκη για ορισµένα αδικήµατα ενεργοποιεί τη διαδικασία της αυτοδίκαιης εκπτώσεως» (ΣτΕ 533/2021). Εν τούτοις, «(…) υπό το
φως του άρθρου 6 παράγραφος 2 της Συµβάσεως της Ρώµης, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτον του ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256), ο πειθαρχικός δικαστής
δεσµεύεται από την αθωωτική ποινική απόφαση ανεξαρτήτως αν τούτο εξέφερε κρίση µετά ή άνευ αµφιβολιών. Η δέσµευση αυτή του πειθαρχικού δικαστή από την αθωωτική ποινική απόφαση συντρέχει µε την προϋπόθεση ότι τα πραγµατικά περιστατικά για τα οποία διώχθηκε ποινικώς ο υπάλληλος,
αλλά αθωώθηκε, ταυτίζονται πλήρως µε αυτά για τα οποία του ασκήθηκε
πειθαρχική δίωξη (βλ. απόφαση ΕΔΔΑ της 27ης Σεπτεµβρίου 2007, υπόθεση
Βασίλειος Σταυρόπουλος κατά Ελλάδος και ΣτΕ 538/2020 5η σκέψη,
414/2018 5η σκέψη, 1961/2017 6η σκέψη, 2690/2008 7µ. 7η σκέψη κ.ά.)»
(ΣτΕ 172/2021).
Προς τούτο, εξ άλλου, και στο πειθαρχικό δίκαιο των δικηγόρων ορίζεται
ότι «οι διαπιστώσεις που εµπεριέχονται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού
δικαστηρίου ή αµετάκλητο βούλευµα, για την ύπαρξη ή µη ορισµένων γεγονότων, γίνονται δεκτές και στην πειθαρχική δίκη» (βλ. άρθρο 139 παρ. 3 του
ν. 4194/2013).
Ως εκ τούτου, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο η διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης να εναρµονισθεί προς τα ως άνω.
β. Επί της παραγράφου 6
Ορίζεται, εν προκειµένω, ότι «[ο] Πρόεδρος του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται (…) να καλέσει µε δικαστικό επιµελητή τον τεχνολόγο (…) να λάβει ενυπόγραφα γνώση του κατηγορητηρίου (…)».
Η φράση «να καλέσει µε δικαστικό επιµελητή» θα µπορούσε να αντικατασταθεί ως εξής: «να επιδώσει µε δικαστικό επιµελητή κλήση [στον]».
γ. Επί της παραγράφου 7
Ορίζεται, εν προκειµένω, ότι η προθεσµία προς απολογία του εγκαλουµένου «δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5) και µεγαλύτερη από δέκα
(10) ηµέρες από την επίδοση της κλήσης».
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Δεδοµένης της σπουδαιότητας της απολογίας του εγκαλουµένου για την
υπεράσπισή του και την έκβαση της εναντίον του πειθαρχικής διαδικασίας,
θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να προβλεφθεί και δυνατότητα παράτασης
της ως άνω προθεσµίας (πρβλ. και άρθρο 329 παρ. 2 του ν. 4812/2018, σύµφωνα µε το οποίο η κλήση σε απολογία ιατρού «δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες», µπορεί δε «να παραταθεί µία (1) µόνο φορά και έως το τριπλάσιο της αρχικής προθεσµίας µετά από αιτιολογηµένη
έγγραφη αίτηση του διωκοµένου»).
6. Επί του άρθρου 14 παρ. 3 σε συνδυασµό προς το άρθρο 10 παρ. 5
Διά του άρθρου 14 παρ. 3 ορίζεται ότι «[η] προθεσµία άσκησης και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα». Ως «έφεση», εν προκειµένω, νοείται το µέσο προσβολής της απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώπιον του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού οργάνου (Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου).
Ασυµφωνία προς το, κατά τα ως άνω, ανασταλτικό αποτέλεσµα της προθεσµίας άσκησης έφεσης και της άσκησης έφεσης δηµιουργεί η διάταξη της
παραγράφου 5 του άρθρου 10, η οποία ρυθµίζει τη διαδικασία είσπραξης του
προστίµου που τυχόν επιβάλλεται ως πειθαρχική ποινή. Ορίζεται, ειδικότερα, ότι το «ποσό του προστίµου περιέρχεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε. (…) [,] εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (…)» (άρθρο 10 παρ. 5 εδάφιο α΄) και «επιστρέφεται,
εν όλω ή εν µέρει, σε περίπτωση απαλλαγής ή τροποποίησης της απόφασης
του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου από το Ανώτατο Πειθαρχικό
Συµβούλιο» (άρθρο 10 παρ. 5 εδάφιο β΄). Από τη διατύπωση, δηλαδή, του εδαφίου β΄ της ως άνω διάταξης προκύπτει ότι η ποινή του προστίµου εκτελείται, άνευ άλλου τινός, αµέσως µετά την επιβολή του από το πρωτοβάθµιο
πειθαρχικό όργανο.
Η ως άνω ασυµφωνία πρέπει, ενδεχοµένως, να αρθεί.
7. Επί του άρθρου 15 παρ. 5
Με την εν λόγω ρύθµιση ορίζεται ότι «[τ]εχνολόγος ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που διώκεται πειθαρχικά µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου µία (1) φορά µόνο κατά βαθµό δικαιοδοσίας».
Ευνόητο είναι ότι η εκάστοτε σύνθεση κάθε πειθαρχικού σχηµατισµού υπόκειται στην αρχή της αµεροληψίας, άλλως η απόφασή του πάσχει.
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8. Επί του άρθρου 41
Στο εν λόγω άρθρο η λέξη «κτιρίων» θα έπρεπε να γραφεί ως «κτηρίων».
9. Επί του άρθρου 42
Στην περ. β΄ της παραγράφου 2, θα ήταν ορθότερο, κατά τον σχετικό κανόνα της Νέας Ελληνικής, η λέξη «απόρων» να γραφεί ως «άπορων», δοθέντος ότι πρόκειται για επίθετο.
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2022
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