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Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα 

ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές δι-

ατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)

Άρθρο 1

Σύσταση – επωνυμία – έδρα

1. Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με 
την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» 
(ΕΟΔΥ), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού 
Υγείας. Η επωνυμία στα αγγλικά ορίζεται ως “National 
Public Health Organization” (NPHO).

2. Έδρα του ΕΟΔΥ ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Ατ-
τικής.

Άρθρο 2

Σκοπός και στόχοι του ΕΟΔΥ

1. O σκοπός του ΕΟΔΥ είναι η παροχή υπηρεσιών, που 
συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας 
και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυ-
σμού ενισχύοντας την ικανότητα του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, ιδιαιτέρως των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών 
κατά της ανθρώπινης υγείας από μεταδοτικά νοσήμα-
τα μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των κινδύνων, αναφοράς και κατάθεσης 
επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων και μέτρων 
παρέμβασης. Ο ΕΟΔΥ αναπτύσσει και προωθεί δράσεις 
που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας, την πρόλη-
ψη των χρόνιων νοσημάτων και γενικότερα στη μείωση 
του βάρους από τα μη μεταδοτικά νοσήματα. Οι βασικές 
λειτουργίες του ΕΟΔΥ περιλαμβάνουν δραστηριότητες, 
όπως η επιδημιολογική επιτήρηση, η εκτίμηση κινδύνου, 
η παροχή γνωμοδοτήσεων σε επιστημονικά θέματα, η 
ετοιμότητα και απόκριση, η παροχή αξιόπιστων και συ-

γκρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων και στατιστικών 
στοιχείων στους αρμόδιους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο, η εκπαίδευση και επι- μόρφωση/
κατάρτιση στον τομέα της δημόσιας υγείας, η ενημέρω-
ση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με 
τους κινδύνους σοβαρών υγειονομικών απειλών και η 
προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
σε θέματα δημόσιας υγείας. Ο ΕΟΔΥ συνιστά το επιχειρη-
σιακό κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προ-
στασίας της δημόσιας υγείας με προληπτικό, λειτουργικό 
και παρεμβατικό χαρακτήρα, με ετοιμότητα απόκρισης 
σε έκτακτους κινδύνους υγείας, συντονίζοντας τις λει-
τουργίες του με τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας και των 
διεθνών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται.

2. Στόχοι του ΕΟΔΥ είναι:
α) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της υγείας του 

πληθυσμού και των βιολογικών, κοινωνικοοικονομικών 
και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την επηρεάζουν.

β) Η επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθη-
ση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη 
δημόσια υγεία.

γ) Η κατάρτιση και λήψη μέτρων πρόληψης και η 
ενημέρωση του εκάστοτε πληθυσμού – στόχου για την 
προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της ευεξίας 
και ευζωίας του.

δ) Η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία 
του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που οφείλονται 
σε μεταδοτικά νοσήματα, η προώθηση δράσεων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας, η πρόληψη των 
χρόνιων και μη μεταδοτικών νοσημάτων και η αντιμε-
τώπιση καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία.

3. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΟΔΥ είναι:
α) Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και διάδοση 

των σχετικών επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων 
και η παροχή επιστημονικής υποστήριξης, τεχνικής βο-
ήθειας και εκπαίδευσης.

β) Η οργάνωση επαρκούς και αποτελεσματικού συστή-
ματος επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εικοσιτετράωρη 
βάση για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια 
υγεία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που απειλείται η 
δημόσια υγεία, ο ΕΟΔΥ παρεμβαίνει άμεσα με κινητές 
μονάδες ή με άλλο πρόσφορο μέσο.

γ) Η συστηματική συνεργασία σε θέματα προστασίας της 
δημόσιας υγείας με το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές 
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τους ως Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πο-
λύπλοκων νοσημάτων διενεργείται με κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και του Υπουργού Υγείας. Ως προς τις κλινικές ή και τα 
εργαστήρια των στρατιωτικών νοσοκομείων των τριών 
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, η αναγνώρισή τους ως 
Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων διενεργείται με κοινή υπουργική απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και του Υπουργού Υγείας.

Το αίτημα και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται από 
τη διοίκηση του νοσοκομείου στον αρμόδιο εποπτεύο-
ντα φορέα του νοσοκομείου, της κλινικής ή του εργαστη-
ρίου και, εφόσον εγκριθούν από αυτόν, διαβιβάζονται 
στο Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχει-
ρησιακών Σχεδίων του Υπουργείου Υγείας.

Το αίτημα και ο σχετικός φάκελος των πανεπιστημια-
κών κλινικών ή εργαστηρίων πανεπιστημιακών νοσοκο-
μείων υποβάλλονται στη Σύγκλητο κατόπιν εισήγησης 
του αρμόδιου τμήματος του Α.Ε.Ι. και, εφόσον εγκριθούν, 
διαβιβάζονται στο Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστή-
ριξης Επιχειρησιακών Σχεδίων του Υπουργείου Υγείας.

Το Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχει-
ρησιακών Σχεδίων της Διεύθυνσης Υποστήριξης και 
Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Υγείας προωθεί το αίτημα στην Εθνική Επιτροπή 
για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. - Π.) του 
Κε.Σ.Υ., η οποία και το εξετάζει κατ’ ουσίαν.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις 
(Ε.Ε.ΣΠ.Ν. - Π.) αξιολογεί το αίτημα με βάση τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 
του ν. 4461/2017 (Α΄ 38). Το Τμήμα Παρακολούθησης 
και Υποστήριξης Επιχειρησιακών Σχεδίων του Υπουρ-
γείου Υγείας μεριμνά για την έκδοση της απόφασης του 
Υπουργού Υγείας ή συντονίζει τη διαδικασία έκδοσης 
της κοινής υπουργικής απόφασης σε περίπτωση συ-
ναρμοδιότητας κατά τα ανωτέρω, τηρεί ενημερωμένο 
μητρώο των αναγνωρισμένων Κέντρων και δημοσιεύει 
τον σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας.

2. Τα αναγνωρισμένα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης 
υποχρεούνται σε επαναξιολόγησή τους από την Εθνική 
Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. 
- Π.) ανά πενταετία από την αρχική αναγνώρισή τους. 
Αν κάποιο Κέντρο δεν πληροί έστω και ένα από τα 
κριτήρια βάσει των οποίων αναγνωρίστηκε, η Επιτρο-
πή του αποστέλλει προτάσεις διορθωτικών ενεργειών 
συμμόρφωσης. Αν το Κέντρο δεν συμμορφωθεί εντός 
εξαμήνου από την αποστολή των προτάσεων, παύει να 
ισχύει η αναγνώρισή του με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας ή κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 
κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού (Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ή Εθνικής Αμύνης).

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας για τους φο-
ρείς αρμοδιότητάς του, και με κοινές αποφάσεις του 
Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργών, καθορίζονται τα στοιχεία του υποβαλλόμε-
νου φακέλου, η διαδικασία και το σύστημα αξιολόγησης 
των υποψήφιων Κέντρων αρμοδιότητάς τους για την 

αναγνώρισή τους, καθώς και για την επαναξιολόγησή 
τους. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επι-
χειρησιακών Σχεδίων της Διεύθυνσης Υποστήριξης και 
Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Υγείας μεριμνά για την έκδοση της υπουργικής 
απόφασης αναγνώρισης του Υπουργού Υγείας ή συντο-
νίζει τη διαδικασία έκδοσης κοινής απόφασης αναγνώρι-
σης των συναρμόδιων Υπουργών ως προς τις εκκρεμείς 
κατά τη δημοσίευση του νόμου αιτήσεις αναγνώρισης 
Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης, που έχουν ήδη τύχει της 
έγκρισης της Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσή-
ματα - Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. - Π.) με βάση τα κριτήρια και 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του 
ν. 4461/2017 (Α΄ 38).

Άρθρο 40

Εξασφάλιση πιστώσεων

για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4623/2019, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαι-

δευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων 
του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί 
να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με 
Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο 
«Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι-
κών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων έως το ποσό των τριάντα επτά εκατομ-
μυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (37.260.000) ευρώ 
και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2020 έως 
του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων επτακο-
σίων σαράντα χιλιάδων (43.740.000) ευρώ ή αντίστοιχο 
έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμε-
νου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των.»

Άρθρο 41

Επιλογή σημαιοφόρων στα δημοτικά σχολεία

Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ.  79/2017 
(Α΄109) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τά-
ξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου 
και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του 
διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προη-
γούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύ-
τερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου 
και του κλασματικού του μέρους. Το κλασματικό μέρος 
αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο. Σε περίπτω-
ση ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, διενεργείται 
κλήρωση.

β) Παραστάτες ορίζονται δέκα (10) μαθητές της ΣΤ΄ 
τάξης, πέντε (5) για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανου-
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αρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του 
διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικα-
σία με την οποία επιλέγονται οι σημαιοφόροι.

γ) Με τον τρόπο που περιγράφεται στην περίπτωση 
α΄, επιλέγονται δύο (2) μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν 
επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους 
οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για 
το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η 
Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

δ) Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι 
για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται ανά τμήμα για 
τα ως άνω χρονικά διαστήματα αντίστοιχα.

Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιλογή ή 
κλήρωση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, πραγ-
ματοποιείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας 
ή τον νόμιμο αναπληρωτή του παρουσία του συλλόγου 
διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συ-
ντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ε) Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστα-
τών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα 
δημοτικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν και οι με-
τεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η με-
τεγγραφή έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του 
έτους που γίνεται η επιλογή και έχει προσκομισθεί στο 
σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, 
στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην 
Ε΄τάξη.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, 
παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, 
εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν λιγότερα ή περισσότε-
ρα των δύο (2) τμημάτων ή οι μαθητές της ΣT΄ τάξης δεν 
επαρκούν για να επιλεγούν σημαιοφόροι, παραστάτες 
και υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, το περιεχόμενο 
του ως άνω προβλεπομένου πρακτικού, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας πα-
ραγράφου.

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για το διδακτικό 
έτος 2019-2020, για το οποίο, κατ’ εξαίρεση, η επιλογή 
των σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την 
κατάθεση στεφάνων στα δημοτικά σχολεία θα πραγμα-
τοποιηθεί την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος 
νόμου στο ΦΕΚ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της 
κατά την περίπτωση στ΄ της παρούσας παραγράφου 
Υπουργικής Απόφασης».

Άρθρο 42

Τροποποίηση του ν. 4492/2017 (Α΄ 156)

1. Στο άρθρο 3 του ν. 4492/2017 προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της ανάπτυ-
ξης της ψηφιακής υπηρεσίας και καθορίζεται η ημερο-
μηνία έναρξης πλήρους λειτουργίας αυτής.».

2. Η ισχύς του άρθρου 4 του ν. 4492/2017 αρχίζει από 
την ημερομηνία έναρξης πλήρους λειτουργίας της ψη-
φιακής υπηρεσίας διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων 
αγροτικών προϊόντων του άρθρου 3 αυτού.

Άρθρο 43

Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3566/2007

Η διάταξη του άρθρου 29 του ν. 3566/2007, «Κύρωση 
του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», (Α΄ 117/
05.06.2007), από 01.09.2019, τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 29
Διοίκηση του Αγίου Όρους

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα-
ση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται το προσωπικό 
της Διοίκησης του Αγίου Όρους, κατά κλάδο, βαθμό και 
ειδικότητα μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου. Του προσωπικού προΐσταται ο Διοικητής, 
ο οποίος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον 
Αναπληρωτή Διοικητή. Έδρα της Διοίκησης του Αγίου 
Όρους είναι οι Καρυές.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, ορίζονται:

α. Ως Διοικητής του Αγίου Όρους με βαθμό και απο-
δοχές Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προσω-
πικότητα εγνωσμένου κύρους, προερχόμενη από τον 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με αξιόλογη επαγγελματική 
εμπειρία και γνώση των θεμάτων του Αγίου Όρους. Ο 
τίτλος του Διοικητή μπορεί να απονέμεται σε ιδιώτη, ο 
οποίος δεν καταλαμβάνει θέση εντός της Δημόσιας Διοί-
κησης και ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του εθελοντι-
κά, χωρίς να λαμβάνει αποζημίωση ή άλλη οικονομική 
απολαβή. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφί-
ου, η οποία αναφέρεται ρητά στο προεδρικό διάταγ-
μα ορισμού, όλες οι διοικητικής φύσεως αρμοδιότητες 
των διατάξεων της παραγράφου 1 και του Οργανισμού 
Διοικήσεως του Αγίου Όρους, ασκούνται από τον Ανα-
πληρωτή Διοικητή.

β. Ως Αναπληρωτής Διοικητής, μετακλητός υπάλλη-
λος με βαθμό Β΄, πτυχιούχος Πανεπιστημίου, με γνώση 
θεμάτων του Αγίου Όρους».

Άρθρο 44

Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης

Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)

Κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων του άρθρου 
16 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, καθώς και του π.δ. 10/2016 (Α΄ 20) που εκδόθη-
κε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 
αυτού, αυτόνομες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) αποτελούν και οι Μονάδες οι 
οποίες εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων ιδιωτικής κλινικής βάσει σχέσεως 
μίσθωσης χώρου, εφόσον οι Μονάδες αυτές δεν δημι-
ουργούνται με επένδυση της ιδιωτικής κλινικής και λει-
τουργούν ανεξαρτήτως αυτής, διαθέτοντας ίδιες υποδο-
μές εισόδου και εγκαταστάσεων, όπως αποδεικνύεται με 
την αίτηση χορήγησης άδειας προς την αρμόδια Αρχή. 
Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθού-
μενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) χορηγείται στο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την ευθύνη για την 
πλήρωση των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας της Μονάδας, συμβάλλεται στο μισθωτήριο 
και διαθέτει τα τιμολόγια του εξοπλισμού.
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23 εντάσσονται στον θετικό κατάλογο αμέσως, χωρίς παραπομπή στη διαπραγμάτευση, μόνο αν η τιμή παραγωγού 
είναι ίση ή χαμηλότερη από ήδη αποζημιούμενα εμβόλια για το ίδιο αντιγόνο. Τα βιο-ομοειδή που έχουν λάβει κατ’ 
αρχάς θετική αξιολόγηση βάσει της συνοπτικής διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
23, εντάσσονται στον θετικό κατάλογο χωρίς παραπομπή στη διαπραγμάτευση, μόνο αν η τιμή παραγωγού είναι 
χαμηλότερη από τα αντίστοιχα προϊόντα αναφοράς.

5. Για όλα τα ανωτέρω προϊόντα παραμένει η δυνατότητα παραπομπής σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις σύμφωνα 
με την παράγραφο 8 εδάφιο β΄ περίπτωση α΄ του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως προστίθεται σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λε-
πτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Άρθρο 52

Η παράγραφος 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα 15 παράγραφος 2, 17 
παράγραφος 13 και 18β του ν. 4419/2016 (Α΄ 174), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν από 01.04.2020».

Άρθρο 53

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλη διάταξη 
ορίζει διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών κ.α.α.
Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υγείας Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων  κ.α.α.
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


