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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4917
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.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΩΡΕΑΣ - ΕΡΓΟ VIII, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πρώτο Kύρωση Σύμβασης
Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο
Άρθρο 2 Όροι υλοποίησης της δωρεάς του Έργου VIΙΙ Τεχνικά δεδομένα
Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Έργου VIΙΙ
Άρθρο 4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου VIΙΙ
Άρθρο 5 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και δωρεά του
Έργου VIΙΙ
Άρθρο 6 Μετεγκατάσταση
Άρθρο 7 Ονομασία
Άρθρο 8 Διαχείριση και λειτουργία του Έργου VIΙΙ
Άρθρο 9 Συντήρηση και φύλαξη του Έργου VIΙΙ
Άρθρο 10 Διατήρηση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας
του Γ.Ν.Σ.ΙΣΝ.
Άρθρο 11 Ασφάλιση του Γ.Ν.Σ.ΙΣΝ.
Άρθρο 12 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Άρθρο 13 Λοιποί όροι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.
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ΜΕΡΟΣ B΄
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 δεύτερο Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο τρίτο Παράταση ισχύος συμβάσεων άρθρου
50 ν. 4825/2021
Άρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο πέμπτο Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού
Άρθρο έκτο Παράταση μετακινήσεων προσωπικού
Άρθρο έβδομο 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 όγδοο Παράταση ισχύος των συμβάσεων και
καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών
Άρθρο ένατο 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 δέκατο Παράταση συμβάσεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού
Άρθρο ενδέκατο 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 δωδέκατο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για
τη δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε
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επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις, α) το δεύτερο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειας των μισθώσεων να είναι η 30ή.9.2022, β) το τέταρτο
εδάφιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία πέραν της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο
Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση που συνεχίζουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως
άνω καταλύματα, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων
ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ
αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, γ) το πέμπτο
εδάφιο τροποποιείται, ώστε συμβάσεις οι οποίες έχουν
συναφθεί, κατόπιν προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων προς
μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19, και οι οποίες έχουν παραταθεί έως και
την 31η.3.2022, να δύνανται να παραταθούν εκ νέου,
από τη λήξη τους έως και την 30ή.9.2022, και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας
υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατή, με απόφαση του
Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση
κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η
μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων
τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να
έχουν διάρκεια πέραν της 30ής.9.2022. Οι δαπάνες των
ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Εφόσον συνεχίσουν
να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν
της 30ής.9.2022, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα
εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την
πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη
οικονομική αποζημίωση. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν
συναφθεί δυνάμει των υπό στοιχεία 6382/13.4.2021
(ΑΔΑ: 9ΟΔΥ-465ΧΘΟ-0ΑΥ), 7135/26.04.2021 (ΑΔΑ:
6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ), 7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465
ΧΘΟ-Π6Υ), 11493/29.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ),
12294/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ), 12348/
12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ), 12776/19.07.2021
(ΑΔΑ: 9ΠΕ8465 ΧΘΟ-Υ8Π), 12981/21.07.2021 (ΑΔΑ:
ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7), 13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64), 13638/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟΑΩ2), 13706/30.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11),
16544/17.09.2021 (ΑΔΑ: 9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ), προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για
την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19
και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.10.2021 και παρατάθηκαν έως και την 31η.3.2022, δύνανται, με πράξη
του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν εκ νέου από
τη λήξη τους έως την 30ή.9.2022, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών
τους. Οι δαπάνες των μισθώσεων του προηγούμενου
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εδαφίου βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Τουρισμού».
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας
συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων
και των πελατών τους για την παροχή
τουριστικών υπηρεσιών - Τροποποίηση παρ. 3
άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Στην παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), στην οποία περιέχονται κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις
περί της καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών
επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο,
ως προς τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η
τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον
πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει
ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική
εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται,
κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων
διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό
σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα
της παρ. 2, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και
την 31η.3.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους έως
την 30ή.6.2022».
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας
συμβάσεων μεταξύ τουριστικών
επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου
εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Στην παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), στην οποία περιέχονται κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις
περί της καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών
επιχειρήσεων, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς
τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία
εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική
επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική
εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια
τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των
κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή
νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο
πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από
την έκδοσή του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της
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παρ. 1, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την
31η.3.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την
30ή.6.2022».
Άρθρο πεντηκοστό ένατο
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 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
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων
αυτού, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.
Άρθρο εξηκοστό
Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών
ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου
ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα.
1. Κάθε φαρμακοποιός, ο οποίος διενεργεί στο κατάστημά του δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid
test), δύναται να χορηγεί, κατά περίπτωση, στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί: α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό
COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital COVID
Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2021 (L 211/1) και του άρθρου πρώτου της από
30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021
(Α΄ 95), με το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή τη νόσηση
από κορωνοϊό COVID-19, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της ως
άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή β) βεβαίωση
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19
της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρίθμ. 2650/10.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β΄ 1298) ή βεβαίωση νόσησης, που επιβεβαιώνεται
με θετικό διαγνωστικό έλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 5
της ανωτέρω απόφασης, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής του ιδίου άρθρου.
2. Ο φαρμακοποιός-διαπιστευμένος χρήστης εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, κατά περίπτωση, κατόπιν
προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των
μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει
καταχωρίσει το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας
ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 του άρθρου
εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
3. Κάθε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο που διενεργεί δοκιμασία ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή
μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), δύναται να
χορηγεί, κατά περίπτωση, στον ενδιαφερόμενο που το
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επιθυμεί, τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά COVID-19 ή τις βεβαιώσεις της περ. β΄ της παρ. 1, μέσω της αντίστοιχης
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.
4. Ο διαπιστευμένος χρήστης του ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα ή την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της
παρ. 1, κατά περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών
πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει το
αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ελέγχου του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
του άρθρου εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία χορήγησης των
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του παρόντος από τους
φαρμακοποιούς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
και να καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος.
Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών
ή βεβαιώσεων εμβολιασμού από ιδιώτες
ιατρούς που διενεργούν κατ’ οίκον
εμβολιασμούς
1. Κάθε ιδιώτης ιατρός που διενεργεί κατ’ οίκον εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το
άρθρο 52Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, για
τους εμβολιασμούς που διενήργησε ο ίδιος, να χορηγεί
στον ενδιαφερόμενο που το επιθυμεί, κατά περίπτωση:
α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211/1) και του
άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), με πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά στον
εμβολιασμό, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ή β) βεβαίωση εμβολιασμού
της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 μέσω της
ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.
2. Ο ιδιώτης ιατρός εισέρχεται, κατά περίπτωση, στις
πλατφόρμες της παρ. 1, κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών
πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), που διαθέτει, αφού έχει καταχωρίσει τα
στοιχεία του εμβολιασμένου και τη διενέργεια του εμβολιασμού, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020.

