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προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2019 και μετά
(Καν. 595/2009).
γβ) 30%, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές
ορίων εκπομπών EURO στην περ. β) της παρ. 4.
γγ) 60%, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές
ορίων εκπομπών EURO στην περ. γ) της παρ. 4.
γδ) 100%, εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων
εκπομπών (Euro), συμβατικής τεχνολογίας.»
Άρθρο 84
Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη
της αφερεγγυότητας - Τροποποιήσεις
διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020
1. Στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), προστίθεται
τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως
άκαρπη. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση
υποβολής σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με το άρθρο 15.
Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου
21, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, εντός της
προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες
πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη
δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη
και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Με την κοινοποίηση της απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη. Για το πρώτο
έτος εφαρμογής του νόμου, εάν στην κατά τα ανωτέρω δίμηνη προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος,
εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α’ 182, π.δ. 503/1985) και
το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.».
2. Στο άρθρο 18 του ν. 4738/2020, μετά το πρώτο
εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με
το άρθρο 16, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του
οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα
του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου
1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) αναφορικά με της οφειλές
των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής
της προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31
Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται
στην αναστολή. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του
αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της
παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή
της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών
(3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
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από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική
ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και
της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής
πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 85
Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια
κατ’ οίκον εμβολιασμών
Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού,
το οποίο μετακινείται για τη διενέργεια εμβολιασμών
κατ’ οίκον στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους, σε
πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, υπηρεσιών εκμίσθωσης
επιβατηγών οχημάτων και κάθε άλλο συναφές με την
μετακίνηση ζήτημα.
Η δαπάνη που προκύπτει, βαρύνει τον προϋπολογισμό
της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.), στα γεωγραφικά όρια της οποίας διενεργείται ο εμβολιασμός.
Άρθρο 86
Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των
Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό
διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας
και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ δύναται
να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά
κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι
αρμόδιες αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος
των κατ’ οίκον εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης
τους, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντονισμού
επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τους
Υπεύθυνους για τον συντονισμό της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και τους υπεύθυνους των
αρμοδίων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβερνητικής
Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού
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για τον κορωνοϊό COVID-19 της Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου 50/2019 (Α’ 260), διασφαλίζοντας σε κάθε
περίπτωση την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία
όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας αρμοδιότητάς τους.
Αναφορικά με την αποζημίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων
Υγείας, που απασχολείται στο πρόγραμμα των κατ’ οίκον
εμβολιασμών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 266 του
ν. 4798/2021 (Α’ 68). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται κάθε
συναφές θέμα με τον τρόπο προσδιορισμού, καταβολής
και εκκαθάρισης της αποζημίωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του προσωπικού των ΟΤΑ που
συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Άρθρο 87
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια
εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά
της αποζημίωσης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό
καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων
υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 ύψους
πενήντα (50) ευρώ. Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο
καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι (20)
ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω
αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες,
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης
των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268
του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.»
Άρθρο 88
Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για
προγραμματισμό εμβολιασμών - Τροποποίηση
της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020
Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού στο Σύστημα
της παρ. 1, ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η
πρώτη δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για
το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία
εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των
φαρμακοποιών και των ιδιωτών ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης
της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού,
καθώς και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτημα.
Άρθρο 89
Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου
της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2
του ν. 4790/2021 (Α’ 48)
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) η
φράση σε «κάθε κάτοχο» αντικαθίσταται από τη λέξη
«κατόχους» και τροποποιείται η ημερομηνία εφαρμογής,
στην παρ. 5 προστίθεται στην εξουσιοδοτική ο Υπουργός Οικονομικών, η φράση «οι δικαιούμενοι» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου
της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19 και σε
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.9.2021, διανέμεται
με κρατική μέριμνα σε κατόχους Αριθμού Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσωρινού ΑΜΚΑ
ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού, μία αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 ανά
εβδομάδα, η οποία προορίζεται για ατομική χρήση χωρίς
ανάγκη διενέργειάς της από επαγγελματίες υγείας.
2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρ. 1 επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων της παρ. 1 με καθεστώς κατά
παρέκκλιση έγκρισης διάθεσης και έναρξης χρήσης από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ή από αρμόδια
αρχή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για επιτακτικούς
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ήτοι προς περιορισμό της διασποράς της πανδημίας, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
α) ο κατασκευαστής έχει λάβει ειδική ή κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους ως
αυτοδιαγνωστικών στην αγορά από τον Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με προδιαγραφές που θεσπίζει ο ίδιος ως αρμόδια
αρχή εφόσον ο κατασκευαστής έχει έδρα στην Ελληνική
Επικράτεια ή ο θέτων το προϊόν στην αγορά έχει λάβει
τέτοια έγκριση, ή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους
μέλους της Ε.Ε., εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος έχει
θεσπίσει αντίστοιχες προδιαγραφές,
β) οι πληροφορίες στις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος παρέχονται στην ελληνική γλώσσα με εύληπτο και
σαφή τρόπο,
γ) δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά αντίστοιχο προϊόν, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη σήμανση CE,
ως αυτοδιαγνωστικό, ή τα διατιθέμενα ως άνω προϊόντα
με τη σήμανση CE δεν επαρκούν για την κάλυψη των
αναγκών της ελληνικής αγοράς.
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3. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) υποχρεούται να διατηρεί μητρώο αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 ως
προς την κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους στην Ελλάδα. Ο Ε.Ο.Φ. προσδιορίζει το
σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που υποβάλλει
ο αιτών για τον σκοπό αυτό.
4. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 μέσω των
φαρμακείων γίνεται χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας ρυθμίζονται η αμοιβή των φαρμακοποιών
για τη συμμετοχή τους στη διάθεση μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό
COVID-19 και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή
τους στη διακίνησή τους από την έναρξή τους, καθώς
και η διαδικασία καταβολής της.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι
δικαιούμενοι, ο τρόπος κυκλοφορίας και διάθεσης των
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους,
ο τρόπος διανομής των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών
στους δικαιούμενους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό
με την εφαρμογή του παρόντος.»
Άρθρο 90
Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Στo τέλος της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού
τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104), τροποποιούνται τα εδάφια πρώτο
και δεύτερο, με την αύξηση των ανώτατων ορίων προστίμων, προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα
της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα
ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τετρακόσιες χιλιάδες
(400.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό
διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.
Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 3 δύνανται να προβαίνουν
στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και κατόπιν αξιοποίησης υλικού που περιέρχεται σε γνώση τους μετά
από την τέλεση της παράβασης με οποιοδήποτε νόμιμο
μέσο.»
Άρθρο 91
Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας
Το προσωπικό του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας που συμμετείχε στο πρόγραμμα
εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2021 έως και τις 7.6.2021,
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εντάσσεται στο σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και
αποζημιώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που
ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών του Ε.Σ.Υ.,
με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εθνικής Άμυνας και Υγείας καθορίζονται η αντιστοίχιση
του ιατρικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με
το ιατρικό προσωπικό των μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ.
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.
Άρθρο 92
Γενόσημα προϊόντα - Αντικατάσταση της
παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019
Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα γενόσημα προϊόντα, που δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23, δεν
παραπέμπονται σε διαπραγμάτευση, εφόσον η τιμή παραγωγού είναι ίση με ή χαμηλότερη από το 65% της τιμής
παραγωγού του προϊόντος αναφοράς. Σε περίπτωση
οικειοθελών μειώσεων της τιμής παραγωγού του προϊόντος αναφοράς, για την εφαρμογή του προηγούμενου
εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η τιμή παραγωγού που είχε
το προϊόν αναφοράς πριν τις οικειοθελείς μειώσεις.
Άρθρο 93
Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Υγείας
Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι κατά τον χρόνο θέσεως σε ισχύ του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) υπηρετούσαν στο Τμήμα Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Μακεδονίας - Θράκης της Διεύθυνσης Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ.Π., επιτρέπεται να μεταταχθούν
σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ύστερα από αίτησή
τους, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας εντός δύο
(2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετάταξη
διενεργείται σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει,
άλλως με μεταφορά της θέσης τους, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 94
Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής
ειδικότητας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4
του άρθρου 10 του ν.δ 3366/1955
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955
(Α’ 258) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται
νέο τρίτο εδάφιο, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα, οι οποίες έχουν
μονοετή θητεία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούνται από ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ,

