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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Ορισμός κλινικής

1. Ιδιωτική κλινική είναι η υγειονομική μονάδα στην 
οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθε-
νών, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες σύγχρονες αντι-
λήψεις και μεθόδους της ιατρικής επιστήμης.

2. Υπηρεσίες υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς μπορεί 
να παρέχονται από τα τμήματα που διαθέτει η ιδιωτι-
κή κλινική, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της. Τα 
εργαστήρια, τα φαρμακεία και οι μονάδες της κλινικής 
λογίζονται ως τμήματα αυτής.

Άρθρο 2

Δικαιούμενοι Άδειας

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής 
μπορεί να χορηγηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδι-
ωτικού δικαίου.

2. Οι μετοχές ή τα μερίδια των κεφαλαιουχικών εται-
ρειών οποιασδήποτε μορφής, που ζητούν τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, είναι υποχρεωτικά 
ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να 
χορηγηθούν περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και 
λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών.

Άρθρο 3

Μη δικαιούμενοι άδειας

1. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδι-
ωτικής Κλινικής:

α) σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιο-
δήποτε πλημμέλημα, που προβλέπεται στο άρθρο 8 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της περίπτωσης 
γ΄ της παρούσας παραγράφου, πλην του ποινικού αδι-
κήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης,

β) σε όσους έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για 
οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και

γ) σε όσους έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον 
ποινικού δικαστηρίου για τα πλημμελήματα και κακουρ-
γήματα του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), για τα αδικήματα των 
άρθρων 336 έως 353 Π.Κ., για τα κακουργήματα του άρ-
θρου 1 του ν. 1608/1950 (Α΄ 301), καθώς και για τα πλημ-
μελήματα και κακουργήματα του ν. 4557/2018 (Α΄ 139). 
Το κώλυμα της παρούσας αίρεται μόνο σε περίπτωση 
αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.

2. Για τα νομικά πρόσωπα, το κώλυμα της παραγράφου 
1 ισχύει για τους νόμιμους εκπρόσωπους ή διαχειριστές 
τους, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που, είτε οι ίδιοι, 
είτε μέσω άλλων εταιρειών, έχουν συνολικό ποσοστό 
συμμετοχής που επιτρέπει τον έλεγχο του νομικού προ-
σώπου που αιτείται την άδεια.

3. Δεν χορηγείται επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικής κλινικής σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και σε ιατρούς μέλη ΔΕΠ.

Άρθρο 4

Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών

1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται και συγκροτούνται, 
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μία ή περισ-
σότερες επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από τους 
παρακάτω:

α) έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., συμπεριλαμβανομέ-
νων και των ιατρών δημόσιας υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ., που 
υποδεικνύεται από τη διοίκησή της κατά τόπον αρμόδιας 
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) και υπηρετεί είτε στην 
Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευ-
τεροβάθμιας φροντίδας της Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε 
άλλη δημόσια δομή,
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ιατρός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Σ.Η.Π. το αίτημα με 
ένδειξη «Κατεπείγουσα χορήγηση», καθώς και έντυπο 
συναίνεσης του ασθενή. Το φάρμακο χορηγείται άμε-
σα από το φαρμακείο του νοσηλευτικού ιδρύματος και 
το σχετικό αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεσαι εκ των 
υστέρων κατά την προπεριγραφείσα διαδικασία και σε 
περίπτωση απόρριψης του αιτήματος το φάρμακο δεν 
αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

4. Στο άρθρο 268 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 
ως εξής:

« 8. Σε περίπτωση μη ομόφωνων γνωμοδοτήσεων των 
τριών (3) γνωμοδοτούντων ιατρών, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
υποχρεούται να λάβει απόφαση σύμφωνα με την πλειο-
ψηφούσα γνώμη αυτών.

9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από 
πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συγκροτούνται στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπές που εξετάζουν αιτήματα και απο-
φαίνονται για την αναγκαιότητα αποζημίωσης από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την 
πραγματοποίηση εξωσωματικής γονιμοποίησης, πρό-
κληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες και χορήγηση 
γοναδοτροπινών σε άνδρες για την υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή. Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από 
πέντε (5) τουλάχιστον ιατρούς ειδικότητας σχετικής με 
την υπογονιμότητα και για τα δύο φύλα, και τα μέλη 
τους έχουν τριετή θητεία. Με την απόφαση για τη συ-
γκρότηση κάθε Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος αυ-
τής ένα από τα τακτικά μέλη της και γραμματέας ένας 
υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας εξειδικεύονται ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των 
Επιτροπών αυτών, ο αριθμός των μελών από τα οποία 
αποτελούνται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 
λειτουργία τους.».

Άρθρο 95

Διοικητικές κυρώσεις παραβίασης

φαρμακευτικής νομοθεσίας

1. Η παρ. 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώ-
σεις που αφορούν παραβάσεις για προϊόντα αρμοδι-
ότητας Ε.Ο.Φ. επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από την φορολογική δι-
οίκηση. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας προϊό-
ντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. επιβάλλονται με απόφαση του 
Προέδρου του Ε.Ο.Φ.. Οι ανακλήσεις των αδειών παρα-
γωγής ή χονδρικής πώλησης προϊόντων αρμοδιότητας 
ΕΟΦ για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και μη αναφερό-
μενο στο παρόν άρθρο και ανεξάρτητα από το όργανο 
και το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας, επιβάλλονται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Η αναστολή των ανω-
τέρω αδειών επιβάλλεται με απόφαση του Προέδρου 
του Ε.Ο.Φ.. Οι αφαιρέσεις των αδειών άσκησης επαγγέλ-
ματος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά 
από άλλες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
ύστερα από γνώμη του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. 
Η ανάκληση αδείας λειτουργίας φαρμακείου γίνεται με 
απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Οι δημοσιεύσεις 

και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται με απόφαση 
του αρμοδίου για την επιβολή τους οργάνου.».

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 95 του 
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) οι λέξεις «με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Φ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση του 
αρμόδιου Περιφερειάρχη».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 96

Τροποποιήσεις του ν. 4419/2016 (Α΄ 174)

περί Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

Στον ν. 4419/2016 (Α΄ 174) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Στην περίπτωση 14 του άρθρου 2 προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί στην παρα-
πάνω έννοια να συμπεριλαμβάνονται και οι συσκευές η 
χρήση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση και συνδέεται 
αποκλειστικά με τη χρήση των νέων προϊόντων καπνού 
και να ορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις 
προώθησης και διάθεσης αυτών.

2. Η περίπτωση 16 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«16. «ηλεκτρονικό τσιγάρο»: προϊόν που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού που περιέχει νι-
κοτίνη ή ατμού που δεν περιέχει νικοτίνη με επιστόμιο ή 
στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου 
του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περι-
έκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι 
επαναπληρώσιμα μέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και 
δοχείου ή επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας χρήσης.».

3. Η περίπτωση 17 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«17. «περιέκτης επαναπλήρωσης»: δοχείο που περιέχει 
υγρό, ανεξαρτήτως αν σε αυτό περιέχεται ή όχι νικοτίνη, 
το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επανα-
πληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.».

4. Στο άρθρο 2 προστίθενται περιπτώσεις 17α΄ και 
17β΄ ως εξής:

«17α. «νικοτινούχο υγρό»: υγρό που περιέχει νικοτίνη 
και προορίζεται για το άτμισμά του μέσω ηλεκτρονικού 
τσιγάρου,».

17β. «μη νικοτινούχο υγρό»: υγρό που δεν περιέχει 
νικοτίνη και προορίζεται για το άτμισμά του μέσω ηλε-
κτρονικού τσιγάρου,».

5. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 42 ως εξής:
«42) «υποκατάστατο καπνού»: κάθε προϊόν που δεν 

περιέχει καπνό, δεν αποτελεί φυτικό προϊόν για κάπνι-
σμα ή ηλεκτρονικό τσιγάρο και μπορεί να προσομοιάζει 
ως προς τη σκοπούμενη χρήση με αυτά.».

6. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 43 ως εξής:
«43) «συναφή προϊόντα»: τα υποκατάστατα καπνού, 

το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το φυτικό προϊόν για κάπνισμα, 
καθώς και κάθε προϊόν η χρήση του οποίου συνδέεται 
με την κατ’ αποκλειστικότητα χρήση ενός από τα πα-
ραπάνω.».

7. Στο άρθρο 3 οι λέξεις «ή κατασκευάζονται στα κράτη 
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- μέλη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή κατασκευάζο-
νται στην Ελλάδα».

8. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι μετρήσεις του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να 

πραγματοποιούνται και από εργαστήρια που εδρεύουν 
στην επικράτεια άλλων κρατών-μελών της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν εγκριθεί κι εποπτεύο-
νται αντιστοίχως από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές των 
κρατών αυτών και δεν ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή 
έμμεσα από την καπνοβιομηχανία.».

9. Το κείμενο του άρθρου 15 αριθμείται ως παράγρα-
φος 1 και στο άρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 2 
ως εξής:

«2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του κα-
πνού μάσησης, του καπνού που λαμβάνεται από τη μύτη 
και των υποκατάστατων καπνού.».

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρο 17 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η κοινοποίηση των συσκευών των νέων προϊόντων 
καπνού πραγματοποιείται με βάση τις υφιστάμενες κάθε 
φορά εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής, σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Απριλίου 2014.».

11. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Ως προς τη συσκευασία των συσκευών των νέων 

προϊόντων καπνού, εκτός αν διατίθενται σε κοινή συ-
σκευασία με τα ίδια τα προϊόντα:

α) ισχύουν οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και 
στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
18,

β) αυτή περιλαμβάνει σύσταση στα ελληνικά να φυ-
λάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά,

γ) δεν περιλαμβάνει στοιχεία ή χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13.

Αν η συσκευή διατίθεται στην αγορά σε κοινή συσκευ-
ασία με το ίδιο το προϊόν, αυτή νοείται ως συσκευασία 
του προϊόντος.».

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο παρών δεν εφαρ-
μόζεται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες 
επαναπλήρωσης που υπόκεινται σε απαίτηση αδειοδό-
τησης, σύμφωνα με την Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών και Δικτύων και Υγείας (Β΄ 1049) ή στις 
απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.130648/2009 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανά-
πτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2198).».

13. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 
αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επανα-
πλήρωσης με νικοτινούχο υγρό, πληροφορίες σχετικά 
με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το 
προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή εύλογα προβλέ-
ψιμες συνθήκες.».

14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της 
αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και 

τους περιέκτες επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων 
στοιχείων που αποδεικνύουν ότι, όσον αφορά τα νικοτι-
νούχα υγρά, η χρήση τους από νέους και μη καπνιστές 
οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παρα-
δοσιακή κατανάλωση καπνού.».

15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 
18 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης με νικοτι-
νούχο υγρό, ύστερα από αίτημα, θέτει όλες τις πληρο-
φορίες οι οποίες έχουν ληφθεί, σύμφωνα με το παρόν 
στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών 
κρατών-μελών.».

16. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 18 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες 
επαναπλήρωσης με νικοτινούχο υγρό, το Υπουργείο 
Υγείας ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών σχε-
τικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και κοινοποιεί υπο-
στηρικτικά δεδομένα για το προσωρινό μέτρο.».

17. Προστίθεται άρθρο 18α ως εξής:

«Άρθρο 18α
Ρυθμίσεις επί συστατικών και συσκευασιών
των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό

Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επανα-
πλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό ισχύουν:

α) οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18,
β) οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε, ΄ και ζ ΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 18,
γ) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18, πλην 

της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄,
δ) οι μονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές 

συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών 
επαναπλήρωσης φέρουν την εξής προειδοποίηση για 
την υγεία:

«Το προϊόν αυτό ενδέχεται να είναι βλαπτικό για την 
υγεία».

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτή-
σεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
12.».

18. Προστίθεται άρθρο 18β ως εξής:

«Άρθρο 18β
Ρυθμίσεις κυκλοφορίας των ηλεκτρονικών
τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης
με μη νικοτινούχο υγρό

1. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επανα-
πλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό ισχύουν οι διατάξεις 
των παραγράφων 5, 8 και 9 του άρθρου 18, καθώς και 
το άρθρο 16.

2. α) Το μη νικοτινούχο υγρό διατίθεται στην αγορά 
μόνο σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης και σε ανα-
λώσιμα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης.

β) Απαγορεύεται η χωριστή πώληση και διάθεση στον 
τελικό καταναλωτή συστατικών, συμπεριλαμβανομένων 
και αρωμάτων, που προορίζονται για την ιδιοκατασκευή 
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υγρών επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Από την 
ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα συστατικά εκείνα 
που διατίθενται προς χρήση άλλη πλην της κατανάλωσης 
υγρού επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.

γ) Ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης 
με μη νικοτινούχο υγρό που δεν τηρούν τις προδιαγρα-
φές της παραγράφου 1 απαγορεύεται να διατίθενται 
στην αγορά.».

19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
άρθρων 8 έως 16, του άρθρου 17 παράγραφοι 1, 2, 11 και 
13, του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 
8, των άρθρων 18 α και 18 β, καθώς και των άρθρων 19 
και 21, τα πρόστιμα που προβλέπονται στην περίπτωση 
Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Γ.Π. οικ. 104720/2010 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού 
και Τουρισμού (Β΄ 1315) επιβάλλονται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας».

20. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
24 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης κοινοποί-
ησης, καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς κοινοποίησης ή 
ψευδούς κοινοποίησης κατά παράβαση των άρθρων 5, 6 
και 7 και του άρθρου 20 παράγραφος 1 με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων 
(400) ευρώ ανά προϊόν.».

21. Στο άρθρο 25 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οι-

κονομικών αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων 
των παραγράφων 1 και 2 και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με τον τρόπο υπολογισμού αυτών και τον τρόπο 
καταβολής τους.».

22. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και 
οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του 
άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 97

Τροποποίηση του ν. 3730/2008 (Α΄ 262)

περί απαγορεύσεων διαφήμισης και εμπορίας

Στον ν. 3730/2008 (Α΄ 262) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση 
αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊό-
ντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Απαγορεύεται, πλην όσων υπόκεινται σε διαδι-
κασία αδειοδότησης βάσει της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 
(Β΄ 1049) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων και Υγείας 
ή στις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.130648/2009 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-

μικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Β΄ 2198), η κυκλοφορία προϊόντων, που διατίθενται για 
τη διακοπή της χρήσης προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων. Απαγορεύεται κάθε συνοδευτική ένδειξη 
σε συσκευασίες προϊόντων καπνού ή συναφών προϊό-
ντων, καθώς και κάθε μορφή διαφημιστικής προβολής 
ή καταχώρισης, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση αυτών 
εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 98

Αντικατάσταση του δικαιούχου

του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης

Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.)

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υπεισέρχεται ως δικαιούχος (αδειού-
χος παραχώρησης) του πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και ως 
ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, 
που απορρέουν και εκπορεύονται από το έργο της πα-
ραχώρησης του δικαιώματος πρόσβασης στο Σύστημα 
Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.), στο 
οποίο αρχικώς είχε συμβληθεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ποσά που 
οφείλονται με αιτία το ανωτέρω έργο καταβάλλονται 
στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Άρθρο 99

Ειδική Άδεια μετ’ αποδοχών

1. Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (ΑΊ23) 
και της κ.υ.α. 2003075/204/0022/1995 (Β΄ 33), αναφορικά 
με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, 
καταλαμβάνουν όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύ-
ριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων 
ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυ-
σικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή 
του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων 
ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδο-
ντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων 
του Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του 
Βιοχημικού, της Γενετικής, της Ιολογίας και της Ανοσολο-
γίας - Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών, στους δημόσιους 
φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και σε όσους υπηρετούν ως πολιτικό 
προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες στα στρατιω-
τικά νοσοκομεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Με-
τοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την οι-
κεία ΔΥΠΕ, μετά την υποβολή βεβαίωσης για το χρόνο 
απασχόλησης στα αντίστοιχα καθήκοντα, που χορηγείται 
στον ενδιαφερόμενο από την υπηρεσία όπου απασχο-
λήθηκε.

Άρθρο 100

Εκπαιδευτική Άδεια σε λοιπό

προσωπικό των Τ.ΟΜ.Υ.

Στο άρθρο 24 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:
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