
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 

Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφε-

λούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές 

Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public 

Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-

νυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ-

ΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρε-

άς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. 

Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νο-

σοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας 

Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής 

Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του 

Υπουργείου Υγείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΥΡΩΣΗ Α) ΤΗΣ ΑΠΟ 11.12.2020 ΣΥΜ-

ΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ (JOHN S. 
LATSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)» ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΑΠΟ 9.12.2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΗΣ 
4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙ-
ΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», 

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΟΥΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο πρώτο: Κύρωση της από 11.12.2020 σύμβα-
σης δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επω-
νυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» (John S. 
Latsis Public Benefit Foundation)» και της από 9.12.2020 
σύμβασης δωρεάς της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη 
Λάτση και των Παραρτημάτων τους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο δεύτερο: Μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη– 

Αντικατάσταση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 
του ν. 4052/2012

Άρθρο τρίτο: Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. 
από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη – Τροπο-
ποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α’ 16)

Άρθρο τέταρτο: Παράταση συμβάσεων υπηρεσιών 
αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντι-
κατάσταση του άρθρου 27 του ν. 4708/2020 (Α’ 140)

Άρθρο πέμπτο: Οργανωτικές διατάξεις και ζητήματα 
προσωπικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο έκτο: Διάθεση νοσοκομειακών χώρων, εγκα-
ταστάσεων και κλινών για την αντιμετώπιση έκτακτης 
ανάγκης δημόσιας υγείας – Παράταση ισχύος της υπ’ 
αριθμ. 6177/23.9.2020 κοινής απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας

Άρθρο έβδομο: Αποζημίωση δαπανών παρόχων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ Γ.Π.73549/ 
17.11.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Β’ 5098)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγεί-
ας, στην ανάπτυξη διαδικασιών και προτύπων ποιότητας, 
στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και τον συντονισμό εθνι-
κών και διεθνών συνεργασιών με οργανισμούς και φο-
ρείς στον τομέα της ποιότητας και της υγείας γενικότερα, 
στη διαμόρφωση δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας 
των υπηρεσιών υγείας, στην αξιολόγηση των παρόχων 
υπηρεσιών υγείας ως προς την προσαρμογή των υπηρε-
σιών τους στα πρότυπα ποιότητας και στις σχετικές ειση-
γήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας,

β) εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα 
σχετιζόμενα με τις αρμοδιότητες της περ. α’, για τη χά-
ραξη της στρατηγικής της εταιρείας,

γ) συστήνει και συγκροτεί ομάδες εργασίας και επιστη-
μονικές επιτροπές και ζητά την επιστημονική συνδρομή 
εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους, με σκοπό την 
τεκμηριωμένη και επιστημονική συμβολή στις αρμοδι-
ότητές του από ειδικούς επιστήμονες, για την οργάνωση 
και υλοποίηση του έργου του Ο.ΔΙ.Π.Υ., για το οποίο έχει 
την επιστημονική ευθύνη και

δ) εκπροσωπεί επιστημονικά τον Ο.ΔΙ.Π.Υ. σε διεθνείς 
συνεργασίες με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και άλλους 
φορείς, συμμετέχει σε επιτροπές και επιστημονικές συ-
ναντήσεις με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και συ-
νυπογραφεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα σχετικά 
μνημόνια συνεργασίας».

Άρθρο εικοστό ένατο

Αποσπάσεις προσωπικού - 

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4715/2020

Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 13 του ν. 4715/2020 
(Α’ 149) ως εξής:

«3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουρ-
γείου Υγείας δύναται να αποσπάται στον Ο.ΔΙ.Π.Υ. πάσης 
φύσεως προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, επιστημονικό, 
παραϊατρικό και διοικητικό από την Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας, φορείς του Υπουργείου Υγείας 
και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως ένα 
(1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον 
έτος. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει 
τον φορέα υποδοχής του αποσπώμενου υπαλλήλου. Η 
απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών του Ο.ΔΙ.Π.Υ.».

Άρθρο τριακοστό 

Τροποποίηση του άρθρου 3

του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία 

«ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο δέκατο 

του ν. 4286/2014

H περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.»., 
που κυρώθηκε με το άρθρο δέκατο του ν. 4286/2014 
(Α’ 194), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ζ) Δημιουργεί ηλεκτρονική εφαρμογή συλλογής και 
επεξεργασίας όλων των οικονομικών και ιατρικών στοι-
χείων και των στοιχείων από τον διοικητικό και ιατρικό 
φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες 
νοσοκομειακές δομές, την οποία διαχειρίζεται ως υπεύ-
θυνος επεξεργασίας το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ., από κοινού με το 
Υπουργείο Υγείας, όπως ορίζουν οι σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις με σκοπό: α) την εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη 
και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνω-
ρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Δι-
αγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, β) τη λειτουργία, εκ-
μετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του 
Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 
(Συ.Κ.Ν.Υ.) για την ορθολογική κατανομή όλων των πό-
ρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος, 
γ) τη συνεργασία και διασύνδεση με αντίστοιχους δι-
εθνείς φορείς, δ) τη θέση σε λειτουργία και τη διαρκή 
επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ., επί τη βάσει των διεθνώς 
αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG, ε) την 
ενοποίηση και διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας 
στον χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα, 
στ) την παροχή συμβουλών και την υποβολή εισηγήσεων 
προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδι-
ους φορείς για τα ως άνω θέματα, ζ) την παροχή προς 
κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης των σχετικών στατιστικών στοιχείων και των συνα-
φών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη λειτουργία 
του Συ.Κ.Ν.Υ. και η) τη συγκέντρωση του συνόλου των 
πληροφοριών και, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, 
τη διαμόρφωση της πρότασής του προς τον Υπουργό 
Υγείας σχετικά με το Συ.Κ.Ν.Υ. που ισχύει κάθε έτος. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται: α) ο τρόπος λειτουργίας 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής, β) όλα τα θέματα λειτουργίας της εφαρμογής, 
οι διαπιστευμένοι χρήστες της, ο τρόπος εισόδου τους 
στην εφαρμογή, γ) τα δεδομένα που θα τυγχάνουν επε-
ξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά με την καταγραφή του 
ονόματος του χρήστη και του χρόνου παραμονής του 
στην εφαρμογή, δ) οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης 
και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, ε) κάθε 
οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της 
επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης 
της επιβεβαίωσης της ταυτότητας των προσώπων που 
έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, της καταγραφής των 
δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της 
χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης 
και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατη-
γορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποι-
ημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους 
για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς 
λόγους, στ) τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της 
εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και 
λειτουργίας της, ζ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης 
των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, η) 
οι αποδέκτες των δεδομένων, θ) οι ακριβείς όροι της δι-
άθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, 
από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα 
υποκείμενα των δεδομένων, ι) ο τρόπος διασύνδεσής της 
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με άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές στο χώρο της υγείας 
και κ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα».

Άρθρο τριακοστό πρώτο

Ρυθμίσεις Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Σ.Υ.Πε.) - 

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3329/2005

Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (Α’ 81) 
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται Κεντρικό Συμ-
βούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (Κε.Σ.Υ.Πε.) που έχει 
ως σκοπό τον συντονισμό του έργου των Διοικητών των 
Υγειονομικών Περιφερειών και την εναρμόνιση των πο-
λιτικών τους για την υγεία. Το Κε.Σ.Υ.Πε. αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Υγείας, ως Πρόεδρο,
β) τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, εφόσον υφίστα-

ται, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση κω-
λύματος του Υπουργού Υγείας, 

γ) τον Υφυπουργό Υγείας, εφόσον υφίσταται, ο οποίος 
εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του 
Υπουργού ή του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,

δ) το Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος 
εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση που δεν υφίσταται 
Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός Υγείας, 

ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,
στ) τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, και
ζ) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερει-

ών, αναπληρούμενους από έναν εκ των Υποδιοικητών 
των Δ.Υ.Πε..

2. Το Κε.Σ.Υ.Πε. συνέρχεται τακτικά κάθε δύο (2) μήνες 
και κατά περίπτωση, για ειδικά θέματα, σε έκτακτες συ-
νεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του 
και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 15 του 
ν. 2690/1999 (Α’ 45). Στις συνεδριάσεις του Κε.Σ.Υ.Πε. μπο-
ρούν να καλούνται από τον Υπουργό Υγείας, προκειμέ-
νου να μετέχουν χωρίς ψήφο, υπηρεσιακοί παράγοντες 
του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων 
αυτού, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

3. Το Κε.Σ.Υ.Πε. υποστηρίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα 
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υγειονομικών Περιφε-
ρειών. Το εν λόγω Τμήμα είναι αρμόδιο για την τήρηση 
των πρακτικών των συνεδριάσεων και την κοινοποίηση 
των αποφάσεων του Κε.Σ.Υ.Πε. στους φορείς που έχουν 
την ευθύνη εκτέλεσής τους. Επιπλέον, εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των Δ.Υ.Πε. 
και του Υπουργείου Υγείας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο τριακοστό δεύτερο

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολι-
ασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό 
διάστημα μέχρι την 30.9.2021, τα εμβολιαστικά κέντρα 
που καθορίζονται εντός των δημόσιων δομών Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Ομάδων 

Υγείας, λειτουργούν έξι (6) ημέρες την εβδομάδα από 
Δευτέρα έως Σάββατο, λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών 
αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ει-
δικών διατάξεων. Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται 
σε δύο βάρδιες (πρωί και απόγευμα) από τις 07:00 έως 
τις 22:00. Με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων 
συμπληρώνονται και ενισχύονται οι παρεχόμενες λοιπές 
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ καταρτί-
ζεται μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού 
των εμβολιαστικών κέντρων, ακόμα και πέραν του νομί-
μου ωραρίου για την ανταπόκριση στην εμβολιαστικό 
πρόγραμμα κατά του κορωνοϊού COVID-19, με το οποίο 
εξασφαλίζεται η εξαήμερη λειτουργία τους από το σύ-
νολο του προσωπικού αυτών.

Για την αποζημίωση της απασχόλησης κατά τη μη 
εργάσιμη ημέρα (Σάββατο) εφαρμόζονται οι διατάξεις 
σχετικά με τη διενέργεια των εφημεριών του ιατρικού 
προσωπικού και της υπερωριακής απασχόλησης για το 
λοιπό προσωπικό.

Άρθρο τριακοστό τρίτο

Μετακίνηση ειδικευόμενων ιατρών 

για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο 

του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού

1. Οι διοικητές των Υ.Πε. δύνανται με απόφασή τους 
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να μετακι-
νούν ειδικευόμενους ιατρούς και ιατρούς που υπηρε-
τούν σε παράταση της ειδικότητάς τους για χρονικό 
διάστημα έως και δεκαπέντε (15) ημέρες, σε δομές της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εντός των ορίων της 
περιφερειακής ενότητας όπου ανήκει το νοσοκομείο στο 
οποίο υπηρετούν, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών 
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού.

2. Οι ιατροί της παρ. 1 εξαιρούνται από το πρόγραμμα 
εφημεριών της κλινικής στην οποία υπηρετούν, για το 
χρονικό διάστημα μετακίνησής τους. 

3. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευόμενων ιατρών που 
μετακινούνται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 λογίζεται ως 
χρόνος ειδίκευσης για την ειδικότητα στην οποία έχουν 
τοποθετηθεί.

Άρθρο τριακοστό τέταρτο

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, 

απολύμανσης και φύλαξης

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης 
και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του 
άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των οποίων η 
ισχύς έληξε την 31.12.2020, παρατείνονται αυτοδικαίως 
από τη λήξη τους έως και την 31.3.2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’:

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο τριακοστό πέμπτο

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την 

παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

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


