
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου από 

τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 

και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», που 

δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 68 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄). 

 

Επί του άρθρου 1 

Με το πρώτο άρθρο προτείνεται η τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α του 

Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) με την προσθήκη νέας παραγράφου. Σύμφωνα με την νέα 

παράγραφο με αρ. 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, μετατάσσονται στον 

υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) τα ακόλουθα αγαθά, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και την αποφυγή 

μετάδοσής του: α) μάσκες και γάντια, β) αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και 

άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα, γ) σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική 

υγιεινή, δ) αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από την 

βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών. Επιπλέον, υπάγεται στον υπερμειωμένο 

συντελεστή και η καθαρή αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα –αλκοολικός τίτλος 95%), 

εφόσον διατίθεται εμφιαλωμένο στη λιανική πώληση. Η προσθήκη των ειδών αυτών στον 

υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων 

που είναι απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προσωπική προστασία, προκειμένου να 

αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. Ο συντελεστής ΦΠΑ για 

τα προϊόντα αυτής της παραγράφου, θα ισχύει μέχρι και την 31.12.2020.  

 

Στο δεύτερο άρθρο προβλέπεται η μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 

μισθώματος, κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, για τις περιπτώσεις 

επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί 

ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Η 

ρύθμιση επεκτείνεται και στις περιπτώσεις μισθώσεων πρώτης κατοικίας των εργαζομένων 

των ως άνω επιχειρήσεων, για τους οποίους λόγω των έκτακτων και ειδικών μέτρων, τα οποία 

έχουν ληφθεί, έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας. Ορίζεται ρητά ότι η προβλεπόμενη 

μερική καταβολή του μισθώματος, όπως προβλέπεται στην προτεινόμενη ρύθμιση, δεν 

γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη 
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αστική αξίωση. Η διάταξη στοχεύει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και στην 

προστασία των μισθωτών που πλήττονται λόγω αναστολής της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

 

Με το τρίτο άρθρο επιδιώκεται, η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας 

φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, μέχρι του συνολικού 

ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000€) ευρώ, σε εκκρεμείς, ανά δικαιούχο και ανά 

φορολογία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου, με 

απώτερο στόχο, την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, ήτοι αντίστοιχη εφαρμογή 

της ρύθμισης του άρθρου 36 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179). Η επιστροφή διενεργείται άμεσα για 

αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000€) ευρώ. Σε 

περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η 

επιστροφή διενεργείται άμεσα, εφόσον το συνολικό ποσό των αιτημάτων ανέρχεται μέχρι 

και του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000€) ευρώ ανά φορολογία. Δεν θεωρούνται 

εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός 

φόρου. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου δείγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), των επιστροφών αυτών, σε μεταγενέστερο χρόνο.  

 

Στο τέταρτο άρθρο, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, για το τρέχον έτος, η προθεσμία των 

παραγράφων 1 Α και 1 Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (A' 43), προκειμένου να παρασχεθεί 

επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης γνώμης από τα αρμόδια δημοτικά 

συμβούλια, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, των συντελεστών αυξομείωσης και τη 

διαμόρφωση ζωνών των περιοχών που είναι ενταγμένες ή πρόκειται να ενταχθούν στο 

αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών ακινήτων.  

 

Με το πέμπτο άρθρο επιχειρείται να επεκταθεί η προστασία και σε άλλες κοινωνικές ομάδες 

των οποίων ανατράπηκε αιφνίδια η οικονομική κατάσταση λόγω της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 3 

παρέχεται στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που πλήττονται από τη μετάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19, η δυνατότητα παράτασης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και η 

αναστολή είσπραξης αυτών, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικών καταβολών. 

Το ίδιο ευεργέτημα προβλέπεται με την παράγραφο 2 και στα φυσικά πρόσωπα που 

εκμισθώνουν ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία κατέστη 

εξαιρετικά δυσχερής ή διακόπηκε λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

Τέλος, στην παράγραφο 4 παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ να επεκτείνει τις ρυθμίσεις της παράτασης καταβολής και 

της αναστολής είσπραξης και σε άλλες κατηγορίες οφειλετών. 

 

Με το έκτο άρθρο προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, 

διότι ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια επέβαλε τη 
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διακοπή λειτουργίας μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, καθώς και τη λήψη άλλων μέτρων που 

πλήττουν και τις επιχειρήσεις που δεν υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Το 

γεγονός αυτό, παρότι επιβεβλημένο από τις συνθήκες, αποτελεί αναμφίβολα πλήγμα για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο και 

προκειμένου αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν 

αποδεδειγμένα πληγεί, της οικονομικής δραστηριότητας εν γένει και κατ’ επέκταση των 

ίδιων των εργαζομένων, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης διαμέσου 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), η 

οποία θα εξειδικεύεται με συγκεκριμένες δράσεις που θα εγκρίνονται κάθε φορά με 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. 

 

Με το έβδομο άρθρο, παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες η διάρκεια της τακτικής επιδότησης 

ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει, 

εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, με σκοπό την οικονομική τους στήριξη λόγω των 

απρόβλεπτων δυσμενών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην 

οικονομία και τον κοινωνικό ιστό. 

 

Με το όγδοο άρθρο προβλέπεται ότι με Υπουργικές Αποφάσεις, θα καθοριστούν οι όροι, τα 

μέτρα και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που 

αφορούν την αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 

 

Με το ένατο άρθρο παρέχεται στον εργοδότη η δυνατότητα να αποφασίσει τον ορισμό 

προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας στην επιχείρησή του, το οποίο θα απασχολείται δύο 

εβδομάδες το μήνα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές επιπτώσεις στον κύκλο 

εργασιών του, λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σκοπός της εφαρμογής του εν λόγω 

τρόπου οργάνωσης εργασίας είναι, εκτός από την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων 

οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στην παρούσα 

συγκυρία, η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. 

 

Στο άρθρο δέκατο παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να μεταφέρει μέρος ή όλο το 

προσωπικό του, σε επιχείρηση του ίδιου ομίλου του οποίου αποτελεί μέλος, προκειμένου να 

προσαρμοστεί η λειτουργία της επιχείρησής του που πλήττεται σημαντικά από τη μείωση 

του κύκλου εργασιών ή την απαγόρευση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας με βάση 

τα οριζόμενα Κ.Α.Δ. από το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω των συνεπειών του φαινομένου 

του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Με το ενδέκατο άρθρο δίνεται προτεραιότητα στη στήριξη των εργαζομένων και στη 

συγκράτηση του κύματος απολύσεων που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, 
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σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», λόγω των δυσμενών 

συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας και την 

ελληνική κοινωνία. Έτσι, προτείνεται οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής να υποχρεούνται να 

μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας από 18 Μαρτίου 2020 και για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση 

πραγματοποίησής τους οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Επίσης, προβλέπεται ότι οι 

επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του 

φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας 

μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι 

λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.  

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη 

δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 

εξέλιξης του φαινομένου. Ακόμα, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε 

αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας 

αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

 

Στο δωδέκατο άρθρο προβλέπεται ότι η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών μπορεί να 

επιβληθεί στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4325/2015. Λόγω των 

έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19 και για λόγους δημόσιας υγείας, αναστέλλεται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 

4325/2015 και διευρύνεται το πεδίο της πολιτικής επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών και 

στην περίπτωση της καταργούμενης παραγράφου. 

 

Με το δέκατο τρίτο άρθρο διευκολύνεται η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων ιατρού 

εργασίας από τις κατά νόμο υπόχρεες επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα και καθιερώνονται ενιαίοι όροι ανάθεσης τέτοιων καθηκόντων μεταξύ των ιατρών που 

κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας και ιατρών που δεν έχουν ή κατέχουν 

άλλη ειδικότητα και έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας για πρώτη φορά έως την 15η 

Μαΐου 2009. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατάργηση των προβλέψεων του άρθρου 16 του ΚΝΥΑΕ περί 

Ειδικού Καταλόγου ιατρών που δεν έχουν ή κατέχουν άλλη ειδικότητα αλλά ασκούν νομίμως 

καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και των συναφών διοικητικών διαδικασιών (βεβαίωση 

οικείου Ιατρικού Συλλόγου περί έλλειψης ιατρού ή έλλειψης διαθέσιμου ιατρού εργασίας 

που κατέχει την ειδικότητα). Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα των ιατρών που δεν έχουν ή 

κατέχουν άλλη ειδικότητα και έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας, να ασκούν αυτά 

τα καθήκοντα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας (και όχι μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού 

Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι), δυνατότητα που είχε δοθεί ήδη στους ιατρούς 

με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 

του ν. 3996/2011 (Α’ 170).  
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Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση των ιατρών που δεν έχουν ή κατέχουν άλλη 

ειδικότητα και έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας, να αποκτήσουν την ειδικότητα 

της ιατρικής της εργασίας, έως την καταληκτική ημερομηνία της 26ης Αυγούστου 2027. Τέλος 

καταργείται ρητά η υπ’ αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 Υπουργική Απόφαση (Β’ 3).  

Βασική παράμετρος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η δυνατότητα απρόσκοπτης 

πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιατρικής της εργασίας από τους εργαζόμενους, της 

δυνατότητας δηλαδή των επιχειρήσεων να αναθέτουν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς 

ιδιαίτερα περίπλοκες διαδικασίες, ειδικά από τη στιγμή που υφίσταται πανελλαδικά μεγάλη 

έλλειψη σε ιατρούς κατέχοντες την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.  

Για λόγους εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας με την 

προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνεται η δυνατότητα σε ιατρούς που δεν έχουν ή κατέχουν 

άλλη ειδικότητα αλλά έχουν ασκήσει, για πρώτη φορά, καθήκοντα ιατρού εργασίας έως και 

την 15.05.2009 (ημερομηνία που περιλαμβάνεται ήδη στον Κώδικα νόμων για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων) να ασκήσουν αυτά τα καθήκοντα σε όλη την Ελληνική 

Επικράτεια, καθώς και η ελεύθερη επιλογή των επιχειρήσεων να αναθέσουν καθήκοντα 

ιατρού εργασίας σε ιατρό που κατέχει την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας ή σε ιατρό 

που δεν την έχει αλλά την ασκεί νομίμως.  

 

Με το δέκατο τέταρτο άρθρο ρυθμίζονται τα εξής ζητήματα: Με τις από 11 και 14 Μαρτίου 

2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55 και Α’ 64 αντίστοιχα) προβλέφθηκαν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 και της αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισής του. Με τις ανωτέρω Π.Ν.Π. εξουσιοδοτείται 

μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να προσδιορίσει τα 

αναγκαία μέτρα στην αγορά εργασίας, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου 

εργασίας, την ενίσχυση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, τη θέσπιση ειδικού 

μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η 

λειτουργία έχει ανασταλεί προσωρινά, καθώς και να λάβει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την υλοποίηση όσων έχουν θεσπιστεί. Με την προτεινόμενη διάταξη, 

παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να προχωρήσει 

στην υλοποίηση των τεχνικών και οργανωτικών θεμάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω 

εξουσιοδοτήσεις λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους, με σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4412/2016 

(Α΄147). 

 

Με το δέκατο πέμπτο άρθρο εισάγεται παράταση των προθεσμιών υποβολής προτάσεων 

πράξεων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ κατά τρεις (3) μήνες (έως την 30η.06.2020), προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι υποψήφιοι, δυνητικοί δικαιούχοι, στην συλλογή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 

εισάγεται ομοίως τρίμηνη παράταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εν 

εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ, με υποχρέωση από πλευράς των αρμοδίων Υπηρεσιών ΕΣΠΑ για 

αντίστοιχες τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων και των αποφάσεων ένταξης των πράξεων 

αυτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση και ολοκλήρωση των πράξεων.  
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Στο δέκατο έκτο άρθρο ορίζεται ότι, για διάστημα έξι μηνών και εφόσον εξακολουθεί να 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ωφελούμενοι του 

προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» που διαβιούν σε καθεστώς 

επιδοτούμενης ενοικιαζόμενης κατοικίας, μετά τη λήξη του, εντάσσονται στο Επίδομα 

Στέγασης. 

 

Στο δέκατο έβδομο άρθρο ορίζεται ως ανώτατο όριο προμήθειας μέσων ατομικής 

προστασίας και προσωπικής υγιεινής (τρία τεμάχια) ανά απόδειξη με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη διανομή τους στο καταναλωτικό κοινό, δεδομένου ότι πιθανώς να 

παρουσιαστεί παροδική έλλειψή τους στην αγορά. Επίσης, ορίζεται ο τύπος συσκευασίας 

πώλησης των ως άνω προϊόντων και ειδικότερα ότι επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά 

σε μεμονωμένες συσκευασίες.  

 

Στο δέκατο όγδοο άρθρο προβλέπεται η παράταση του ωραρίου των εμπορικών 

καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 

και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο. Επίσης, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων μπορεί να προβλεφθεί η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών 

καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων για τις Κυριακές. Σκοπός της παρούσας ρύθμισης 

είναι η αποφυγή συνωστισμού των καταναλωτών στα καταστήματα και η παροχή 

δυνατότητας απρόσκοπτης πρόσβασης αυτών στα αγαθά. Περαιτέρω, με τον τρόπο αυτό, 

προκύπτει σαφώς η δεδομένη επάρκεια των αγαθών στην ελληνική αγορά. 

 

Με το δέκατο ένατο άρθρο επιβάλλεται τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης η απόσυρση και 

μη χρήση προϊόντων, τα οποία προορίζονταν για δειγματισμό προς τους καταναλωτές εντός 

του καταστήματος, προκειμένου να διασφαλισθεί η δημόσια υγεία λόγω εξάπλωσης του ιού 

COVID-19. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνταν έως τώρα άνω της μίας φοράς 

από διαφορετικούς καταναλωτές και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει εξάπλωση του ιού 

COVID-19.  

 

Με το εικοστό άρθρο τροποποιούνται διατάξεις της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64), διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής τους αλλά και τα προβλεπόμενα 

μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών στα 

αγαθά, η ομαλή λειτουργία της αγοράς και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία ενόψει της 

εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

επάρκεια των προϊόντων στα φαρμακεία, επεκτείνεται το μέτρο και για τους προμηθευτές 

αυτών. Επίσης, στην παράγραφο 2, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία της 

εφαρμογής του μέτρου που είχε προβλεφθεί στο άρθρο έκτο της προαναφερθείσας Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, στην απόφαση επίταξης συμπεριλαμβάνεται και ο Υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για την διακίνηση αγαθών, τον 

ανεφοδιασμό και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Επίσης, το μέτρο αυτό 

εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη δημόσιου συμφέροντος και λαμβάνονται υπόψιν οι 

συνθήκες των εμπορικών αποθεμάτων, η τροφοδοσία των καταστημάτων και εν γένει η 

ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

6



 

 

Με τη διάταξη του εικοστού πρώτου άρθρου προβλέπονται μέτρα καταπολέμησης 

φαινομένων αθέμιτης εμπορικής πρακτικής σε βάρος των καταναλωτών, καθώς και 

αισχροκέρδειας των προς την πώληση αγαθών, που σχετίζονται με την προστασία από τον 

κορωνοϊό COVID-19. Επίσης, προβλέπονται μέτρα εξασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών 

σε αγαθά και υπηρεσίες απαραίτητες για την υγεία, επιβίωση, μεταφορά, μετακίνηση και 

ασφάλειά του. Αρμόδια αρχή για το έλεγχο των ως άνω φαινομένων και για τη λήψη 

καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, 

ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

Στο εικοστό δεύτερο άρθρο ορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του δέκατου τετάρτου, δέκατου πέμπτου και 

δέκατου έκτου άρθρου της παρούσας. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο 

συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα, τη λήψη καταγγελιών, 

τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων κατ’ εφαρμογή του παρόντος. 

 

Με το εικοστό τρίτο άρθρο, και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά την περίοδο που 

υφίσταται ο κίνδυνος της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα υπάρχουν επαρκή 

αποθέματα αιθυλικής αλκοόλης που αποτελεί την πρώτη ύλη για τα αντισηπτικά προϊόντα, 

προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής και μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από τρίτες 

χώρες. 

 

Με το εικοστό τέταρτο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

από φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς φυσικά και νομικά 

πρόσωπα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 

4635/2019 (Α’ 167), ενώ για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες απαιτείται η προηγούμενη 

αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25. 

 

Με το εικοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι, για θέματα που αφορούν στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 

άρθρου 52 του ν. 4635/2019 του προηγούμενου άρθρου, απαιτείται η προηγούμενη 

αυθεντικοποίηση των χρηστών, με σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών και τη βεβαιότητα 

των στοιχείων κάθε συναλλασσόμενου με το δημόσιο. Στο παρόν άρθρο ορίζεται και ο 

τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών. 

 

Με το εικοστό έκτο άρθρο και στο πλαίσιο παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

προβλέπονται, δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να αιτούνται την 

έκδοση διοικητικών εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, χωρίς να απαιτείται για την αίτηση η φυσική παρουσία των 

πολιτών. 
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Με το εικοστό έβδομο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις για τη σύνταξη και διακίνηση της 

ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Εφεξής δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του 

πολίτη στις αρμόδιες αρχές για την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς η 

αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της 

παραγράφου 1 έχει την ίδια ισχύ με την βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του 

ν. 2690/1999 (Α’ 45). 

 

Στο εικοστό όγδοο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις για τη σύνταξη και διακίνηση της 

ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Εφεξής δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στις 

αρμόδιες αρχές για την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς η αυθεντικοποίηση 

που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 1 έχει την 

ίδια ισχύ με την βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999. 

 

Με το εικοστό ένατο άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να 

υποβάλουν αιτήσεις στα ΚΕΠ ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας είτε την Κεντρική Διαδικτυακή 

Πύλη της δημόσιας διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε την ηλεκτρονική εφαρμογή “e-kep.gov.gr “ 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. 

 

Με το τριακοστό άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις για τους τρόπους με τους οποίους δύναται να 

γίνεται εξακρίβωση της ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών (ταυτοποίηση) 

των αιτούντων την έκδοση πιστοποιητικού για χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής ή 

ηλεκτρονικής σφραγίδας ή άλλης υπηρεσίας εμπιστοσύνης που προβλέπεται από τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. Με την παράγραφο 2 εισάγεται για πρώτη φορά στο εθνικό δίκαιο 

η δυνατότητα της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης, τα πρότυπα και οι απαιτήσεις της οποίας 

θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης 

της ΕΕΤΤ. Με τις διατάξεις του παρόντος επιταχύνεται η παροχή ηλεκτρονικών υπογραφών 

τόσο στους υπαλλήλους και λειτουργούς του δημόσιου τομέα όσο και σε λοιπά φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, γεγονός που διευκολύνει τις συναλλαγές από απόσταση τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Με την παράγραφο 1 του τριακοστού πρώτου άρθρου εισάγεται ρύθμιση με την οποία 

διευκρινίζεται η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων από νομικά πρόσωπα ή 

νομικές οντότητες. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθμίζεται ειδικότερα η θέση της 

ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του 

ηλεκτρονικού εγγράφου. Τέλος, με την παράγραφο 3 εισάγεται αναγκαία προσθήκη στο 

άρθρο 11 του ν. 2690/1999, με την οποία η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

επί ηλεκτρονικού εγγράφου ισοδυναμεί με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, ώστε να 

διευκολυνθούν οι συναλλαγές από απόσταση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα. 
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Με το τριακοστό δεύτερο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να τροποποιούνται 

οι διοικητικές διαδικασίες που ρυθμίζουν την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και 

λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, 

παραβόλων και εισφορών, με σκοπό την διευκόλυνση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα 

και των συναλλαγών μεταξύ του δημόσιου τομέα και των πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

Με την παράγραφο 1 του τριακοστού τρίτου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης 

του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα 

μέλη του. Στην περίπτωση που γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, αποστέλλεται 

πρόσκληση, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για 

τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Αντιστοίχως, με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού 

παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης της γενικής συνέλευση μετόχων ή εταίρων, 

οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς 

ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση που γίνει χρήση της δυνατότητας 

αυτής, αποστέλλεται πρόσκληση προς τα μέλη της γενικής συνέλευσης, στην οποία 

περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη 

συνεδρίαση. 

 

Με το τριακοστό τέταρτο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα με 

περιορισμένη διάρκεια και με σκοπό την λήψη μέτρων για την εύρυθμη και απρόσκοπτη 

λειτουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, 

την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη 

οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπαλλήλων 

και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

Παράλληλα, ορίζεται η δυνατότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των 

εποπτευόμενων φορέων του, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί 

δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη 

σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.   

 

Με το τριακοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ» να χρησιμοποιήσει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης των εκτελεστικών 

δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Η χρήση μέσων ΤΠΕ κρίνεται 

αναγκαία τόσο για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μέσω της 

τηλεργασίας, όσο και για την συνέχιση του σημαντικού για τον δημόσιο τομέα έργου 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». 

 

Με το τριακοστό έκτο άρθρο και κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, παρέχεται 

η δυνατότητα υλοποίησης και εκτέλεσης της άυλης συνταγογράφησης μέσω του Συστήματος 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p), ώστε να 

περιοριστεί κατά το δυνατόν η άμεση επαφή ιατρού – ασθενή, όπου αυτή δεν απαιτείται και 

να διευκολυνθεί ο ασθενής. 

9

https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p


 

 

Με το τριακοστό έβδομο άρθρο ρυθμίζονται, κυρίως, ζητήματα που ανακύπτουν από τη 

λήψη μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προβλέπονται 

νέα μέτρα, έκτακτου χαρακτήρα για την λειτουργία των ΟΤΑ. Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα 

που αφορούν το προσωπικό και την εκτέλεση προϋπολογισμού των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και 

θέματα ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αναστολής των 

προγραμμάτων τουριστικής προβολής δήμων και περιφερειών με απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων και η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού 

ανταποδοτικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων. Επιπλέον, 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν 

υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου μπορεί να 

απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 

περιορισμοί. Με την απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με 

μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής. Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για τις 

επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 

25/1975 (Α’ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 

 

Με το τριακοστό όγδοο άρθρο ρυθμίζονται, κυρίως, ζητήματα που ανέκυψαν από την 

εφαρμογή της από 11.3.2020 ΠΝΠ. Ειδικότερα, κρίθηκε, καταρχήν, ότι για ορισμένες 

αποφάσεις που λαμβάνονται εκτάκτως αρκεί μόνη η δημοσιοποίησή τους στο Πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Επίσης, παρέχεται με απόφαση του οικείου οργάνου η δυνατότητα πλήρους 

αναστολής της εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, προβλέποντας 

παράλληλα τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με κατ΄ ιδίαν συνάντηση. Περαιτέρω, ρυθμίζονται 

ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού. Ακόμη, 

προβλέπεται αναστολή δύο μηνών για όλες τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και 

προσφυγών ενώπιον της διοίκησης, η οποία μπορεί συντμηθεί ή να επιμηκυνθεί με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών. Τέλος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου 

προσωπικού στις δομές φιλοξενίας μεταναστών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) μηνών. 

 

Με το τριακοστό ένατο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής, μερικής ή ολικής 

αναστολής των υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), με σκοπό την 

αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Με το ίδιο άρθρο και για να διασφαλιστεί η 

λειτουργία των υπηρεσιών του ΝΣΚ σε περίπτωση αναστολής, προβλέπεται ρητά η 

δυνατότητα συνεδριάσεων από απόσταση με τη χρήση των κατάλληλων μέσων. Τα έκτακτα 

μέτρα, καθώς επίσης και ζητήματα αναστολής ή παρέκτασης προθεσμιών, όπως και κάθε 

ειδικότερο θέμα που αφορά την αναστολή και άπτεται των λειτουργικών ζητημάτων των 

υπηρεσιών του ΝΣΚ, επιβάλλονται και ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης. 
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Με το τεσσαρακοστό άρθρο ρυθμίζεται ότι αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και 

προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο 

κίνδυνος διασποράς αυτού και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, πάσης φύσεως 

υγειονομικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη περαιτέρω ενέργεια στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους χωρίς να είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία του 

ενδιαφερομένου πολίτη. Κατ΄ εξαίρεση, ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται για 

αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του 

φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης, η οποία αιτιολογείται ειδικά 

προς τον σκοπό αυτό για την πρόσκληση του ενδιαφερόμενου. 

 

Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο αντικαθίσταται το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της 

περίπτωσης η' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, ορίζοντας ειδικότερα ότι για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου 

τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι τρεις ημέρες 

άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη. 

 

Με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται των συμβάσεων 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να διασφαλιστεί το 

υπέρτερο αγαθό της δημόσιας υγείας και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες παροχής 

υπηρεσιών απολύμανσης. 

 

Με το τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο προτείνεται ρύθμιση, η οποία αφορά στη διαδικασία 

υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας (μορφής xml). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 

πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, και κατ’ επέκταση τις δυσκολίες 

που ίσως προκύψουν κατά την διαμόρφωση ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας (μορφής 

xml) αναφορικά με την πληρωμή αποδοχών του προσωπικού των φορέων Κεντρικής 

Διοίκησης, Ν. Π .Δ. Δ. και Ν. Π .Ι. Δ.. 

 

Με το τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο προωθείται η δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ 

οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού. 

Ειδικότερα ρυθμίζεται η σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ) Ειδικού Σκοπού με 

δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη την επικράτεια. Αντικείμενο της Κ.ΟΜ.Υ Ειδικού 

Σκοπού είναι η κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από άτομα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού - COVID-19 και παροχής 

υπηρεσιών εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, 

κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ, με φορέα – δικαιούχο υλοποίησης τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ). Οι διαδικασίες σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ορίζονται 

ενόψει της επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 

ως διενεργούμενες κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων. Το σύνολο της αναγκαίας 
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δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω ορίζεται ότι θα βαρύνει το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΜΔΤ 2014-2020.  

 

Με το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται η δωρεάν διάθεση στο Δημόσιο των 

εγκαταστάσεων, κλινών νοσηλείας και θαλάμων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες δημόσιας υγείας που 

σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού-COVID-19, στις περιπτώσεις που δεν 

μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, γίνονται 

κάποιες σχετικές τροποποιήσεις στα άρθρα 5 και 6 του ν. 1137/1946 (Α’ 113) σχετικά με τον 

διορισμό διευθυντή και υποδιευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.. 

 

Με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες 

δημόσιας υγείας από την διάδοση του κορωνοϊού- Covid 19, προβλέπεται, κατά παρέκκλιση 

των κείμενων διατάξεων, η σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ανώτατης διάρκειας 4 μηνών, ιατρών των οποίων οι αιτήσεις εξειδίκευσης είναι σε 

εκκρεμότητα. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα συνάπτουν τη σχετική σύμβαση με το 

Νοσοκομείο προτίμησής των αιτήσεων εξειδίκευσής τους, σε κενή θέση οποιασδήποτε 

ειδικότητας και με αποδοχές ισόποσες με αυτές των ειδικευόμενων ιατρών. 

 

Με το τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο προτείνεται η παράταση της θητείας των συλλογικών 

οργάνων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, των οποίων η 

θητεία λήγει κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων ή έληξε, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.  

 

Με το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων 

ιδιωτικού δικαίου ιατρών, οι οποίοι εξειδικεύονται στη Λοιμωξιολογία, με αποδοχές ίσες με 

αυτές του ιατρικού επικουρικού προσωπικού. Παρέχεται, επίσης, στον Γενικό Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας η δυνατότητα να μετακινεί προσωπικό μεταξύ δομών λόγω εκτάκτων 

αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των σχετικών 

διατάξεων, προκειμένου να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν. 

 

Με το τεσσαρακοστό ένατο άρθρο εισάγεται ενόψει των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν 

από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασία ανανέωσης της ισχύος 

συνταγών που εκδίδονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). Η 

προβλεπόμενη διαδικασία ανανέωσης συνταγών, που έχουν ήδη αποβάλει την ισχύ τους, 

ισχύει για αποκλειστικό χρονικό διάστημα μέχρι την εξάλειψή του ιού και πάντως όχι πέραν 

της 30ης.6.2020. Περαιτέρω ορίζεται διαδικασία παραλαβής των συνταγών από τους 

δικαιούχους της περίθαλψης, καθώς και από τρίτους με εξουσιοδότηση. Περαιτέρω ορίζεται, 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης στα 

φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) περισσότερων 

φύλλων συνταγών προκειμένου να προφυλαχθούν οι ασφαλισμένοι από έκθεση σε 

συνθήκες συγχρωτισμού.  
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Με το πεντηκοστό άρθρο εισάγεται ενόψει των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την 

εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασία παράτασης της ισχύος 

συνταγών, των οποίων η διάρκεια ισχύος δεν έχει εκπνεύσει, και εκδίδονται στο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ). 

 

Με το πεντηκοστό πρώτο άρθρο εισάγεται ενόψει των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν 

από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασία κατ’ οίκον αποστολής 

φαρμακευτικής αγωγής σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και σε ασθενείς που 

τελούν σε καραντίνα. Η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς τους 

ασφαλισμένους, ορίζεται ότι θα διενεργείται αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας 

ταχυμεταφοράς. Ενόψει της αντιμετώπισης των αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, καθιερώνονται για το αποκλειστικό χρονικό διάστημα που ορίζει η διάταξη 

διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ενδεδειγμένου εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών κατά 

παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών και 

συμβάσεων. 

 

Με την παράγραφο 1 του πεντηκοστού δεύτερου άρθρου εισάγεται ενόψει των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και έως 

30.06.2020, ειδική διαδικασία εκκαθάρισης των λογαριασμών των ιδιωτικών φαρμακείων 

κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης (α) με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο (β) σε 

ποσοστό μέχρι 80% του ποσού του τιμολογίου (γ) χωρίς την αποστολή λογαριασμού με τα 

παραστατικά των συνταγών στον ΕΟΠΥΥ, με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή. Ομοίως με την 

παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται έως 30.06.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης 

νομοθεσίας, εξαίρεση από την διαδικασία της εκκαθάρισης ως προς τα Νοσοκομεία του 

Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα Νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. 

και τις λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία. 

 

Με το πεντηκοστό τρίτο άρθρο εισάγεται ενόψει των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από 

την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασία ανανέωσης μηνιαίων ή 

επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων. Η κατά τη ρύθμιση προβλεπόμενη διαδικασία 

έκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών, προβλέπεται για αποκλειστικό χρονικό 

διάστημα μέχρι την εξάλειψή του ιού και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2020. Περαιτέρω 

ορίζεται διαδικασία έκδοσης με ηλεκτρονικό τρόπο των επαναλαμβανόμενων 

γνωματεύσεων και ένταξή τους στον Φάκελο Υγείας των ασφαλισμένων, τρόπος παραλαβής 

και εκτέλεσης των γνωματεύσεων και κάθε συναφής λεπτομέρεια με τα ανωτέρω.  

 

Με το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο εισάγεται, ενόψει των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν 

από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασία παραπομπής των 

άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, σε 

συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ ιδιωτικών 

Κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ), για τη διενέργεια τακτικών 

αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ρύθμιση ορίζει όλες τις 
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διαδικαστικές λεπτομέρειες ένταξης στα προγράμματα, ενώ χορηγεί εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Υγείας για την έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα ορίζει κάθε λεπτομέρεια 

για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών που προκύπτουν στο 

πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων.  

 

Με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο εισάγεται ενόψει των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν 

από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 η υπαγωγή στη ρύθμιση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς 

εργασίας στον ΕΟΠΥΥ, ειδικοτήτων Ιατρών, Φαρμακοποιών, Βοηθών Φαρμακοποιών και 

λοιπών κλάδων που εργάζονται στα Φαρμακεία και τις Φαρμακαποθήκες του ΕΟΠΥΥ και στην 

Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης. 

 

Με το πεντηκοστό έκτο άρθρο ορίζεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός 

κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εισάγεται ειδική διαδικασία εκκαθάρισης, 

ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού 

του ΕΟΠΥΥ, χωρίς τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Το σύνολο 

της διαδικασίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος οικονομικής 

διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ.  

 

Με το πεντηκοστό έβδομο άρθρο προβλέπεται η παράταση των προθεσμιών υποβολής και 

εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 

(ΕΚΠΥ), καθώς και των προθεσμιών εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και 

γνωματεύσεων παροχών ΕΚΠΥ, έως τις 30.06.2020. 

 

Με το πεντηκοστό όγδοο άρθρο ορίζεται ότι για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου 

δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθιερώνεται διαδικασία 

χορήγησης χρηματικών δωρεών, με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών ειδικού 

νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων προς χρήση ή 

ανάλωση, από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Η διάταξη εισάγει 

ειδική διαδικασία άμεσης έγκρισης από φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε χρηματικής 

δωρεάς με πράξη του Υπουργού Υγείας, που ορίζει και την άμεση υλοποίηση της προμήθειας 

του αναγκαίου εξοπλισμού και ειδών από οποιοδήποτε εκ των εποπτευόμενων νομικών 

προσώπων του Υπουργείου προς το σκοπό της κάλυψης άμεσων αναγκών. Μετά την 

ολοκλήρωση της προμήθειας καθιερώνεται διαδικασία κατανομής των προμηθειών αυτών 

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, με αποδέκτη οποιοδήποτε εκ των 

εποπτευόμενων νομικών προσώπων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών 

Περιφερειών και των νοσοκομείων ιδιωτικών και δημόσιων, καθώς και όλων των δομών 

δημόσιας υγείας. 

Με το πεντηκοστό ένατο άρθρο επεκτείνεται η δυνατότητα του Ε.Ο.Δ.Υ. κατά παρέκκλιση 

όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις 

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας, ιδίως ως προς τη διενέργεια 

διαγνωστικών εξετάσεων, εκτός από τους τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών 
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υγείας και με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες και Εργαστήρια των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.  

 

Με το εξηκοστό άρθρο, σκοπείται η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών, που εμφανίζονται 

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της αδυναμίας συμμετοχής 

οικονομικών φορέων στις δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και την αδυναμία 

υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων είτε λόγω χορηγήσεως αδειών στο προσωπικό των 

αναδόχων είτε εξαιτίας της πλήρους αδυναμίας πρόσκτησης των αναγκαίων για την εκτέλεση 

των συμβάσεων υλικών, λόγω της υποχρεωτικής διακοπής λειτουργίας των προμηθευτριών 

επιχειρήσεων είτε λόγω αδυναμίας εισαγωγής υλικών από χώρες της ΕΕ ή και τρίτες χώρες. 

Κρίνεται ως εκ τούτου επιβεβλημένη η ρύθμιση των υπό κρίση περιπτώσεων για την 

αποφυγή αφενός μελλοντικών δικαστικών διενέξεων και αφετέρου αποφυγής δημιουργίας 

συνθηκών ανεπίτρεπτου συγχρωτισμού λόγω των κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης 

συμβατικών προθεσμιών από τον ανάδοχο. Περαιτέρω, διευκρινίζεται σαφώς ότι, όπου στο 

κείμενο της από 14.03.2020 ΠΝΠ γίνεται αναφορά σε αναθέτουσα αρχή, το πεδίο εφαρμογής 

της οικείας πράξης διευρύνεται και στους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 

224 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

 

Με το εξηκοστό πρώτο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα επιβολής πρόσθετων όρων υγιεινής 

και ασφάλειας στα εργοτάξια εκτέλεσης ιδιωτικών και δημόσιων έργων με στόχο την 

προστασία του απασχολούμενου προσωπικού, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 

κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η διάταξη αυτή καθίσταται 

απολύτως αναγκαία, αφού κατά τις επιστημονικές παραδοχές, οι μέχρι σήμερα κανόνες 

υγιεινής ίσως απαιτηθεί να αυστηροποιηθούν για την προστασία των εργαζομένων, 

δεδομένου ότι δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, που δεν 

προέβλεπαν την αντιμετώπιση συνθηκών πανδημίας. 

 

Με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο και με σκοπό την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας ειδικώς 

σχετιζόμενα με τον κορωνοϊό COVID-19, καθώς και για λοιπά ζητήματα κοινωνικού 

ενδιαφέροντος, θεσπίζονται κατεπείγουσες διατάξεις για την ανάθεση υπηρεσιών 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και συναφών υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων εθνικών διατάξεων. 

 

Με το εξηκοστό τρίτο άρθρο θεσπίζονται ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, με σκοπό τη διευκόλυνση των περιφερειακών και 

τοπικών εφημερίδων όσον αφορά την καταχώρισή τους σε αυτό. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η 

προθεσμία υποβολής αίτησης πρώτης καταχώρισης και αίτησης ανανέωσης εγγραφής, 

καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο παρατείνεται μέχρι 

30.4.2020. 

Με το εξηκοστό τέταρτο άρθρο θεσπίζονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της 

λειτουργίας και της εκπομπής προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. της, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας 
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ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου και να αναθέτει την εκτέλεση έργων, στο 

πλαίσιο αποφυγής του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Με το εξηκοστό πέμπτο άρθρο θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, η παρούσα διάταξη έχει σκοπό να 

αντιμετωπίσει ζητήματα κατεπείγουσας φύσεως λόγω του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπισή του ως 

προς τις δομές εκπαίδευσης. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, παρέχεται 

στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η δυνατότητα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να καθίσταται δυνατή για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως 

τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, η εξ αποστάσεως διδασκαλία.  

Με την παράγραφο 2 παρέχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η δυνατότητα 

να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας αλλά και για την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και 

βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που 

υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό.  

Με την παράγραφο 3 προβλέπονται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί 

δημοσίων συμβάσεων, διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επίτευξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της παροχής 

εργασίας των υπαλλήλων και της εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Με την παράγραφο 4 παρατείνεται αποκλειστικά για το έτος 2020, η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 3 της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου ν. 

4093/2012 (Α΄ 222), καθώς και η προθεσμία αναγγελίας επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού 

σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 14γ 

της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α΄ 222),μέχρι την 31.05.2020.  

Με την παράγραφο 5 της παρούσας ορίζεται ότι για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι) που καλούνται να υλοποιήσουν έκτακτες δαπάνες για την προμήθεια ειδών 

(ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού κ.α.) για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου και την εξ 

αποστάσεως εργασία του προσωπικού τους, απαιτείται η θέσπιση ειδικής διαδικασίας για 

την χρήση των ταμειακών διαθεσίμων τους, έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000€) 

ευρώ χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Η χρήση αυτών 

πραγματοποιείται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού από την Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι. 

και σχετική κοινοποίηση της απόφασης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). 

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας 

εφαρμόζονται αναδρομικά από τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
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Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και Εσωτερικών (Β’ 783).  

 

Με το εξηκοστό έκτο άρθρο ρυθμίζεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω αιφνίδιας 

διακοπής των συνεδριάσεων σε Ειρηνοδικεία, με αφορμή τον κίνδυνο διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την μη έγκριση των τροποποιημένων 

καταστατικών των δασικών συνεταιρισμών (ΔΑΣΕ) ως τις 31.3.2020, ήτοι την καταληκτική 

προθεσμία έγκρισης καταστατικών και εγγραφής ΔΑΣΕ στο οικείο Μητρώο των Δασικών 

Υπηρεσιών. Με την παρούσα ρύθμιση χορηγείται υπό προϋποθέσεις παράταση στο χρόνο 

υποβολής των σχετικών αιτήσεων, έως τις 10.4.2020.  

 

Με το εξηκοστό έβδομο άρθρο χορηγείται ειδική εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει το σύνολο των επιχειρησιακών, διοικητικών και 

οιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών θα απαιτηθούν, για τον άμεσο και ταχύ 

επαναπατρισμό, λόγω της διασυνοριακής εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, Ελλήνων 

πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό και αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.  

 

Με το εξηκοστό όγδοο άρθρο χορηγείται εξουσιοδότηση προς τους Υπουργούς Προστασίας 

του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης 

εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών, με σκοπό την μείωση του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου 

δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας 

Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί 

έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. Επίσης, 

χορηγείται εξουσιοδότηση προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από σύμφωνη 

γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, να επιβάλλει, για το απολύτως αναγκαίο 

χρονικό διάστημα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση 

δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός 

ατόμων. Περαιτέρω, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας 

υγείας, προς τον σκοπό αντιμετώπισης κορωνοϊού, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ως μέτρα 

πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση της 

κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια με εξαίρεση τις μετακινήσεις 

των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους 

που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Περαιτέρω, σε περίπτωση προσωρινής 

απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης ζ’ 

της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, θεσμοθετείται εξουσιοδοτική διάταξη προς τον 

Υπουργό Τουρισμού, ώστε να εξειδικεύονται τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των 

οποίων κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους. Τέλος, 

χορηγείται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Μετανάστευσης και Ασύλου για την πιθανή λήψη περιοριστικών μέτρων στη μετακίνηση των 

προσώπων που διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως επίσης στην 
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είσοδο και έξοδο από τις δομές αυτές, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Με το εξηκοστό ένατο άρθρο τροποποιείται η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 

23 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64), περί αρμοδίων αρχών για 

τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προστίθεται παράγραφος σχετικά με την επιβολή 

διοικητικών προστίμων.  

 

Με το εβδομηκοστό άρθρο προβλέπεται ότι τα θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα, τα οποία 

βρίσκονται στη νομή και κατοχή δημοσίων αρχών και δεν έχουν αναζητηθεί έως τη 

δημοσίευση της παρούσας τίθενται στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της 

Ελληνικής Αστυνομίας, προς τον σκοπό της κάλυψης έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 

εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα της προστασίας των εθνικών και 

ενωσιακών συνόρων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.  

 

Με το εβδομηκοστό πρώτο άρθρο ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή 

και επέκταση τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής 

μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση 

οικοδομικής άδειας ή άδειας εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας του ν. 4495/2017 (Α’ 167) 

και εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν. 4014/2011 (Α’ 209), του ν. 998/1979 (Α’ 289) 

και του ν. 3028/2002 (Α’ 153).  

 

Τέλος, με το εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο καθορίζεται η έναρξη ισχύος της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) που κυρώνεται με το παρόν, κατά την διάταξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 

 

Επί του άρθρου 2 

1. Με τις διατάξεις του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 

Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

(Γ.Γ.Π.Π.), ως εξέχουσα δομή του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναβαθμίστηκε διοικητικά και επιχειρησιακά, ενώ στον Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ανατέθηκε ευρεία κανονιστική αρμοδιότητα. Δυνάμει, 

ωστόσο, του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 65) και από 

τη θέση σε ισχύ της υπ’ αριθ. 1673/27-03-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 

του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070), το σύνολο των αρμοδιοτήτων: α) της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων 

που υπάγονται σε αυτή, β) του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και γ) του συνόλου των 

επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της πολιτικής προστασίας που 
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συνιστούν τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του 

Μέρους Α΄ του ν. 4662/2020, ανατέθηκε στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. 

2. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της άσκησης των κρισιμότερων και 

ουσιωδέστερων αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας σε θεσμοθετημένο αρμόδιο όργανο 

της εκτελεστικής εξουσίας που απολαύει και της αντίστοιχης θεσμικής κατοχύρωσης. Δια της 

παρούσας νομοθετικής βελτίωσης καθίσταται σαφής η βούληση της συντεταγμένης 

πολιτείας για την περαιτέρω αναβάθμιση και θωράκιση της πολιτικής προστασίας της χώρας, 

γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της άσκησης των αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν εκ 

του ν. 4662/2020 από ανώτερο πλέον ιεραρχικά διοικητικό όργανο. 

   

Επί του άρθρου 3 

Η αποζημίωση για την προμήθεια στολής για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ που απασχολούνται 

στα καθήκοντα των κάτωθι ειδικοτήτων: 1. Διασώστη-Πληρώματος ασθενοφόρου, 2. 

Νοσηλευτή, 3. Τεχνικού Συνεργείου και 4. Καθαριστή-Καθαρίστριας, έχει ως σκοπό να 

καλύψει τη δαπάνη, στην οποία υποβάλλονται οι ως άνω υπάλληλοι για την αντικατάσταση 

της ειδικά προβλεπόμενης στολής που πρέπει να φορούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 

τους, δεδομένου και ότι η αντικατάσταση της στολής αυτής πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο εν 

όψει των ειδικών συνθηκών εργασίας τους. Η αποζημίωση για την κάλυψη της 

προαναφερθείσας δαπάνης που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας, δεν αποτελεί 

εισόδημα και δεν υπόκειται σε φορολόγηση ή παρακράτηση φόρου. 

 

Επί του άρθρου 4 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων 

Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.) ΑΕ, να ενταχθεί στους φορείς που δύνανται να προσλάβουν ιατρικό 

προσωπικό με τη διαδικασία του επικουρικού προσωπικού, ώστε να καταστεί δυνατή η 

κατεπείγουσα στελέχωση ή ενίσχυση της στελέχωσης των δομών παροχής Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ, της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού 

Χωριού, του Κέντρου Υγείας-Αποκατάστασης-Αποθεραπείας Κερατέας-Κ. Πρίφτης, του 

Γενικού Νοσοκομείου της Θήρας, καθώς και των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης 

Αλλοδαπών από την Α.Ε.Μ.Υ., τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο δράσεων για τη στήριξη της 

μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και μέσα στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών ίδρυσης 

και λειτουργίας της. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς οι διαδικασίες κάλυψης 

σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό αορίστου ή/και ορισμένου χρόνου είναι ιδιαιτέρως 

χρονοβόρες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει και χαμηλή ανταπόκριση υποψηφίων. 

 

Επί του άρθρου 5 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: (α) Ο ΕΔΟΕΑΠ, όπως καθορίστηκε η λειτουργία του με το ν. 

4498/2017 (Α’ 172), ο οποίος τροποποίησε τον ιδρυτικό του α.ν. 248/1967 (Α΄243), αποτελεί 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. Π .Ι. Δ.) και συνιστά φορέα υποχρεωτικής κοινωνικής 

Ασφάλισης, ο οποίος παρέχει στους ασφαλισμένους του υγεία, μηνιαία επικούρηση και 

πρόνοια, καθώς και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση και (β) ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ είναι 

όλοι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μ.Μ.Ε. και ψυχαγωγίας, οι οποίοι 

ανέρχονται συνολικά σε περίπου 30.600 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, επιδιώκεται με 
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την προτεινόμενη ρύθμιση η πραγμάτωση της συνταγματικής επιταγής περί παροχής 

κοινωνικής ασφάλισης μέσω του ΕΔΟΕΑΠ ως φορέα επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης 

αποσκοπούντος στην «προσαύξηση» των ασφαλιστικών παροχών προς τους ασφαλισμένους 

του, με αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Ειδικότερα: 

1. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση των προβλημάτων της 

διάρθρωσης/οργάνωσης του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και, μέσω της άμεσης 

συνεργασίας του με τον ΕΟΠΥΥ, στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού δια 

της χρήσης των μηχανογραφικών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ και με τους συμβεβλημένους 

παρόχους υγείας. Με την ίδια ρύθμιση οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα αποκτήσουν τη 

δυνατότητα λήψης των φαρμάκων υψηλού κόστους, καθώς και φαρμάκων εξωσωματικής 

γονιμοποίησης από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 

2. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται ως κίνητρο στους παρόχους υγείας, προκειμένου 

να εξυπηρετούν και τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ, η πρόβλεψη πως οι συναφείς 

δαπάνες α) δεν θα προσαυξάνουν τον λογαριασμό αυτών (παρόχων υγείας) για την 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και συνακόλουθα δεν θα υπόκεινται στις 

προβλεπόμενες από τις συμβάσεις ΕΟΠΥΥ-παρόχων υγείας εκπτώσεις και β) δεν θα 

συνυπολογίζονται στην τυχόν υπέρβαση των κονδυλίων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του 

ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄167).  

3. Συνεπώς με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα επιβαρυνθούν ο ΕΟΠΥΥ, ούτε ο 

προϋπολογισμός του και οι υπηρεσίες του, πέραν της χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων 

του, για την οποία θα προβλέπεται αμοιβή από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ των 

δύο Οργανισμών, που θα αυξήσει τις χρηματικές εισροές στο ταμείο του ΕΟΠΥΥ, 

συντείνοντας έτσι στην ταμειακή ρευστότητά του. 

4. Συνεπεία της προτεινόμενης διάταξης ο ΕΔΟΕΑΠ θα εξοικονομήσει πόρους και θα 

διασφαλίσει γνώση της εκτέλεσης των παραπεμπτικών που εκδίδονται μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της ΗΔΙΚΑ, με την οποία έχει συνάψει 

σύμβαση. 

 

Επί του άρθρου 6 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2020, η περίοδος εξόφλησης 

των δαπανών που καλύπτονται και αφορούν σε δεδουλευμένες δαπάνες προμήθειας και 

παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, σίτιση κ.ο.κ.) προς τα νοσοκομεία του 

ΕΣΥ και των Υ.Πε. Οι εν λόγω προμήθειες και υπηρεσίες παρασχέθηκαν δυνάμει απευθείας 

αναθέσεων, λόγω επειγουσών αναγκών, ή παρατάσεων των αρχικών συμβάσεων, για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 

Επί του άρθρου 7 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η διεύρυνση του αριθμού των ιατρών, οι οποίοι 

θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην κλινική μικροβιολογία. Επειδή η εξειδικευμένη 

παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως αυτής της κλινικής μικροβιολογίας, συγκαταλέγεται μεταξύ 

των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και οι αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένο 

ιατρικό προσωπικό και μελλοντικούς εκπαιδευτές είναι δεδομένες και πραγματικές, κρίνεται 

σκόπιμη και αναγκαία η προωθούμενη ρύθμιση.   
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Επί του άρθρου 8 

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), η οποία 

τροποποιήθηκε με το ν. 4613/2019 (Α’ 78) προβλέπει ότι οι ιατρικές εξειδικεύσεις είναι 

αμειβόμενες για τους γιατρούς οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσής τους, δεν ασκούν 

άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.   

Δεδομένου, ότι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4613/2019 (Α’ 78), σε αρκετά νοσοκομεία, δεν 

είχαν συσταθεί οι οργανικές θέσεις των επιμέρους εξειδικεύσεων στους ιατρούς, που 

υπηρετούσαν ή προσλήφθηκαν δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των αποδοχών τους από τις 

24.5.2019. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σύστασης, μεταφοράς και 

ανακατανομής των οργανικών θέσεων των εξειδικευόμενων ιατρών με τις ίδιες διαδικασίες 

που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τους ειδικευόμενους ιατρούς. Επιπλέον, 

παρέχεται η δυνατότητα να προέλθουν οι θέσεις αυτές από υφιστάμενες οργανικές θέσεις 

ειδικευόμενων ιατρών, οι οποίες παραμένουν ανενεργές και αναξιοποίητες για μεγάλο 

χρονικό διάστημα.  

 

Επί του άρθρου 9 

Για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Γ.Ν. Διδυμοτείχου, 

όπως η κάλυψη των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό και η συνακόλουθη 

αποτελεσματικότητα του φορέα στην παροχή υπηρεσιών υγείας και προκειμένου αυτό να 

καταστεί ελκυστικότερο σε υποψηφιότητες διαφόρων ειδικοτήτων, κρίνεται απαραίτητη η 

ένταξη της περιοχής στις προβληματικές και άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας, όπως αυτές 

προβλέπονται στο σχετικό π.δ. 131/1987 (Α’ 73). 

 

Επί του άρθρου 10 

Με την υπ’ αρ. 874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε 

αντισυνταγματική η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 

4354/2015 (Α’ 176), καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους 

διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου 

επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με 

τη διάταξη της υποπερίπτωσης αζ΄, της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 16 

του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και 

οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Η εξαίρεση των 

προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων δεν παρίσταται 

δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, 

κατά την οποία το σύστημα αμοιβών, που θεσπίζεται με το νόμο αυτό υπόκειται μεταξύ 

άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται με τη μισθολογική 

εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και με την 

προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που αποτιμάται 

για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, 

τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της 

εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει. 
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Η παρούσα διάταξη είναι επιβεβλημένη και λόγω της απορρέουσας από το Σύνταγμα 

υποχρέωσης του Κράτους να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και 

ιδιαίτερα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που 

διαπιστώνουν την αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνονται ομοίως, η εξοικονόμηση πόρων και η αποφυγή περιττών δικαστικών 

διενέξεων εις βάρος των Ν.Π.Δ.Δ των Νοσοκομείων, από την άσκηση βάσιμων αγωγών των 

δικαιούχων υπαλλήλων. 

 

Επί του άρθρου 11 

Με την προωθούμενη ρύθμιση παρατείνεται η θητεία των μελών των Συμβουλίων Κρίσης και 

Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., εφόσον ενώπιόν τους εκκρεμούν κρίσεις/τοποθετήσεις Ιατρών 

κλάδου Ε.Σ.Υ. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη, καθώς οι σχετικές διαδικασίες 

κρίσεων/τοποθετήσεων δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του υπολειπόμενου χρόνου 

της υφιστάμενης θητείας των μελών τους.  

 

 

Επί του άρθρου 12 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 249 του ν. 

4512/2018 (Α΄ 5) και περιορίζεται το δικαίωμα πρόσβασης του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας 

στα δεδομένα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πλέον το δικαίωμα 

πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα, που είναι σχετικά με φάρμακα για τα οποία ο 

Κάτοχος έχει ήδη καταθέσει αίτηση αξιολόγησης. 

 

Επί του άρθρου 13 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθεται ρητά η κατάθεση 

αίτησης απένταξης, ώστε να τίθεται με σαφήνεια το πλαίσιο των αιτήσεων αυτών. 

Περαιτέρω, τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και 

ορίζεται ότι στις περιπτώσεις των προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν 

4633/2019, ως προς τα γενόσημα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση κατά την 

παράγραφο 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέμπει τα 

γενόσημα στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, προκειμένου η τελευταία να κρίνει εάν 

συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εξαίρεσής τους από τη διαπραγμάτευση κατ’ εφαρμογή 

της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 και ακολούθως η Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης εισηγείται αιτιολογημένα για την ένταξη τους ή όχι απευθείας προς το 

αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας. Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό την επιτάχυνση της 

τελικής εισήγησης λόγω της απάλειψης του σταδίου της παραπομπής των ως άνω γενοσήμων 

ξανά στην επιτροπή Αξιολόγησης, στις περιπτώσεις που κατά το νόμο τα προϊόντα αυτά δεν 

υπόκεινται σε αξιολόγηση. Η τροποποιούμενη διάταξη ισχύει και για προϊόντα που έχουν 

ήδη παραπεμφθεί, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. 

 

Επί του άρθρου 14 

Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) με την προσθήκη 

της περίπτωσης εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης απευθείας στον Υπουργό 
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Υγείας, με σκοπό την εναρμόνιση της διάταξης με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του 

άρθρου 250 του ν. 4512/2018. 

 

Επί του άρθρου 15 

Με την προωθούμενη ρύθμιση συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τη 

χορήγηση κατ’ εξαίρεση φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

αποζημιούμενων φαρμάκων (θετικό κατάλογο) και δεν έχουν αξιολογηθεί, με σκοπό την 

αποκλειστική απασχόληση με το αντικείμενο αυτό, ώστε να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα 

στον σύντομο χρόνο που απαιτείται από το νόμο και τις περιστάσεις. Περαιτέρω, δίνεται η 

δυνατότητα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), με το σκοπό της διευκόλυνσης 

του έργου της στα λοιπά αντικείμενα της αρμοδιότητάς της, είτε να διακρατήσει και να 

εξετάσει το αίτημα κατά το ισχύον καθεστώς, είτε να το παραπέμψει στην Υποεπιτροπή, προς 

εξυπηρέτηση της όλης διαδικασίας, καθώς η αξιολόγηση της κατ’ εξαίρεση χορήγησης των 

εν λόγω φαρμάκων, λόγω της πληθώρας των αιτημάτων και των επιμέρους δυσκολιών τους 

κατά περίπτωση, απαιτεί πολύωρη και αποκλειστική απασχόληση. 

 

Επί του άρθρου 16 

Τέλος, με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προτεινόμενων 

διατάξεων. 

 

 

 

 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2020 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Σπ. – ΄Αδ. 

Γεωργιάδης 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Ν. – Γ. Δένδιας 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

 

Μιχ. Χρυσοχοΐδης 
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

Ν. Κεραμέως 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

Ι. Βρούτσης 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

Β. Κικίλιας 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

Κ. Χατζηδάκης 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

Κ. Τσιάρας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

Παν. Θεοδωρικάκος 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

Παν. Μηταράκης 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

Κων. Αχ. Καραμανλής 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

Θεοχ. Θεοχάρης 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

Κυρ. Πιερρακάκης 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

 

Στ. Πέτσας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ/ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Α. Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις: 

1. Τροποποιείται το Παράρτημα III του ν. 2859/2000 (Α΄248), το οποίο έχει ως εξής: 

«Παράρτημα III 

 ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

 ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 (παράγραφος 1 του άρθρου 21) 

 Α. ΑΓΑΘΑ 

 Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν, όπως αυτές αναφέρονται στη 

Συνδυασμένη Ονοματολογία που καθορίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του 

Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 (EE L 256), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Εκτελεστικό 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2016/1821 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016 (EE L 294/2016) 

και ισχύει. Όπου πριν από μια δασμολογική κλάση του παρόντος Παραρτήματος υπάρχει η 

ένδειξη ΕΧ, στον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α. υπάγονται μόνο τα προϊόντα που 

κατονομάζονται ρητά στη συγκεκριμένη παράγραφο του Παραρτήματος και όχι το σύνολο 

των προϊόντων που έχουν καταταγεί στην εν λόγω δασμολογική κλάση, ενώ, όταν μια 

δασμολογική κλάση αναγράφεται χωρίς το πρόθεμα ΕΧ, ο συντελεστής Φ.Π.Α. αφορά το 

σύνολο των προϊόντων που έχουν καταταγεί σε αυτή. 

 1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και 

αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101,0102, 0103, 0104). 

 2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά (Δ.Κ. 0105). 

 3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, 

ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη 

γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί 

εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106). 

 4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 

0207, 0208, 0209, 0210). 

 5. Ψάρια και ασπόνδυλα υδρόβια ζωντανά νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή 

κατεψυγμένα. Εξαιρούνται τα ζωντανά ψάρια για διακόσμηση (Δ.Κ. ΕΧ 0301, 0302, 0303, 

0304, 0305, 0306, 0307, 0308). 

 6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα 

ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται αλλού (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 

0406, 0407, 0408, 0409, 0410). 
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 7. Έντερα, κύστες και στομάχια ζώων ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξηραμένα ή 

καπνιστά ( Δ.Κ. 0504). 

 8. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, 

σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου, άλλες από τις 

ρίζες της Δ.Κ. 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), 

μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601,0602). 

 9. Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. 

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, 

και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά (Δ.Κ. ΕΧ 0603, ΕΧ 

0604). 

 10. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 

0707, 0708, 0709, 0710, 0711,0712, 0713, 0714). 

 11. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών, πεπονιών και καρπουζιών (Δ.Κ. 

0801,0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814). 

 12. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά (Δ.Κ. 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 

0909, 0910). 

 13. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008). 

 14. Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους (Δ.Κ. 1101, 1102, 1103,1104, 1105, 1106, 

ΕΧ 1108). 

 15. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί (Δ.Κ. 1201, 

1202, 1204, 1205, 1206, 1207,1208,1209). 

 16. Αρτεμισία, βασιλικός, χαμομήλι, μαντζουράνα η κοινή, μολόχα, δενδρομολόχα, μέντα 

(δυόσμος) όλων των ποικιλιών, ρίγανη, δενδρολίβανο, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, 

δίκταμο, γριάδα η ιαματική και λουίζα, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε 

σκόνη (Δ.Κ. ΕΧ 1211). 

 17. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμα, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή 

αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά 

προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας 

CICHO-RIUM INTYBUS SATIVUM), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και 

που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού (Δ.Κ. ΕΧ 1212). 

 18. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, 

συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), 

τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, 

κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, 

έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213, 1214). 

 19. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301). 
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 20. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 

μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από 

ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά 

τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Δ.Κ. 1509 (Δ.Κ. 1509, 1510). 

 21. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτρόπιου (ηλιανθέλαιο), λάδι βαμβακιού 

(βαμβακέλαιο), καλαμποκέλαιο, σησαμέλαιο και τα κλάσματά τους, έστω και 

εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (Δ.Κ. 1507, 1508, ΕΧ 1512, ΕΧ 1515). 

 22. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, 

έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα. Μαργαρίνη. Μείγματα ή 

παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων 

λιπών ή λαδιών του Κεφαλαίου 15 (Δ.Κ. ΕΧ 1516, 1517). 

 23. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων 

ασπόνδυλων υδρόβιων. Εξαιρείται το χαβιάρι (Δ.Κ. 1601, 1602, 1603, ΕΧ 1604, 1605). 

 24. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα (Δ.Κ. 1701, 1702, 1703,1704). 

 25. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού(Δ.Κ. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806). 

 26. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το 

γάλα, περιλαμβανομένων των παρασκευασμάτων για τη διατροφή των βρεφών και 

παιδιών, συσκευασμένων για τη λιανική πώληση. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901, 1902, 

1903, 1904, 1905). 

 27. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών, καθώς και 

οι χυμοί φρούτων και λαχανικών (Δ.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ΕΧ 

2009). 

 28. Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και 

παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. 

Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, 

αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών. Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς 

μονοκύτταροι οργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Δ.Κ. 3002). Σκόνες για το φούσκωμα 

της ζύμης παρασκευασμένες. Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες 

παρασκευασμένες. Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, σούπες και ζωμοί 

παρασκευασμένα. Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο (Δ.Κ. 2101,2102, ΕΧ2103, ΕΧ2104, 

2105). 

 29. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς 

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα, πάγος και 

χιόνι (Δ.Κ. ΕΧ 2201). 

 30. Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ (Δ.Κ. 2209). 

 31. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές 

παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 

2301,2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ 2309). 
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 32. Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνονται και το επιτραπέζιο και μετουσιωμένο αλάτι), έστω 

και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που 

εξασφαλίζουν την καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό (Δ.Κ. 2501). 

 33. Η παράδοση νερού. 

 34. Η θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση). Ο συντελεστής του φόρου για το αγαθό της 

παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 

 35. Η ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716) και το φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711). Ο συντελεστής του 

φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 

 36. Φαρμακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006). 

37. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 (ΔΚ 

ΕΧ 3003 και ΕΧ 3004). Εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της 

δασμολογικής κλάσης 3002 (ΔΚ ΕΧ 3002). Ραδιενεργά παρασκευάσματα για την ιατρική του 

ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (ΔΚ ΕΧ 2844). Σκιατικά 

παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς για την ιατρική του ανθρώπου (ΕΧ3006). 

Άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου (ΕΧ 

3002, ΕΧ 3006, ΕΧ 3822, ΕΧ 3824). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας 

περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 

38. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104, 3105). 

39. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης 

και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που 

παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα, 

άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα 

εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και 

κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για 

οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808). 

 40. Βιβλία και βιβλία με εικόνες για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ 4901, ΕΧ 4903). Εφημερίδες και 

περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902). 

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις 

εκατό (6%). 

 41. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα 

ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση 

αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428). 

 42. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή 

άλλον μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 

8713, 9403, ΕΧ 8714). 

 43. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες 

για την ιατρική χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες 

(για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έγχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 

9018). 
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 44. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές 

ζώνες, οι επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και 

συσκευές για κατάγματα. 

 Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς και 

άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον 

ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας 

αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021). 

 45. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 

7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ.Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), 

προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine 

reader) (Δ.Κ. EX 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. EX 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. EX 

9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια ηλεκτρονικά 

(Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519), ταινίες μέτρησης σακχάρου 

(Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 46. Μπαστούνια λευκά (Δ.Κ. ΕΧ 6602), γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8472), 

τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης. Ο συντελεστής 

φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 

 47. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922, ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή 

αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστημα τραχειοστομίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), 

περπατούρα (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (Δ.Κ. ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστημα φωτεινής 

ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σημάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. 

ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. EX 8472), προγράμματα κινητών 

τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. EX 8523), 

πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, 7326), κάλτσες Α.Γ. ή 

Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ.Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα αιμοκάθαρσης, 

αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραμμές 

αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης καί πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι 

περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Υ- connectors, σετ 

φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 

2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, 

σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), 

βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο 

υλικό για κολοστομίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. 

 48. Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών) (Δ.Κ. Ε.Χ. 6506). 

 49. Είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, 

από κάθε ύλη (Δ.Κ. Ε.Χ. 9619) και καθίσματα αυτοκινήτου παιδικά και τα μέρη αυτών (Δ.Κ. 

Ε.Χ. 9401). 

 

2. Τροποποιείται το άρθρο 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55), το οποίο έχει ως εξης: 
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«Άρθρο 2 

 Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών 

 και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων 

 1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 «καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών»,δύναται να 

παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων 

οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 

ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το 

χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων 

οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. 

 Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που 

εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις 

της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων 

στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 

2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε 

περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής 

καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της 

ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από 

ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από 

ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, και οι μισθωτοί 

τουςτο χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης 

των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. 

Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και 

σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.» 

3. Τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 16 

 Προσόντα ιατρού εργασίας 

 1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν: 

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, 
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 β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, 

και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009, 

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε 

επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009. 

2. Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις 

περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών. 

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης.» 

 

4.Τροποποιείται η παρ. 1 του πρώτου άρθρου της από 14.03.2020 (Α’ 64), το οποίο έχει 

ως εξής: 

«1. Η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) και των κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των 

επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων 

που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών 

(λαϊκών αγορών) και των οργανωμένων αγορών τροφίμων. Η αναστολή του προηγούμενου 

εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του Πολίτη.» 

5. Τροποποιείται η παρ. 2 του έκτου άρθρου της από 14.03.2020 (Α’ 64), το οποίο έχει ως 

εξής: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα 

και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην 

έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των 

φαρμάκων. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης του 

παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: 

αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης 

ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας 

ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. 

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω 

ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της 

επίταξης.» 

6. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), το 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: 

 

«1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από 

οποιαδήποτε διοικητική αρχή "ή από τα Κ.Ε.Π.", βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των 

αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3.» 

31



33 
 

7. Τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 4 

 Διαδικασία συνεδριάσεων 

 του Υπουργικού Συμβουλίου 

 1. Το Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, η οποία διαπιστώνεται από τον 

Πρωθυπουργό, όταν παρίστανται τα μισά, τουλάχιστον, από τα μέλη του. 

 2. Οι συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι απόρρητες. Η διαφύλαξη του 

απορρήτου αποτελεί χρέος για τα μέλη του και τους Υφυπουργούς και υπηρεσιακή 

υποχρέωση για τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και για το λοιπό προσωπικό 

της δημόσιας διοίκησης που παρίσταται. Υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου έχουν και 

οι ιδιώτες που καλούνται στη συνεδρίαση. 

 3. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση ενός θέματος, ο Πρωθυπουργός προβαίνει στη 

διατύπωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ 

των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός θέτει τα σχετικά ζητήματα σε 

ψηφοφορία. Στην περίπτωση αυτή, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει με φανερή 

ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, στη δε περίπτωση 

της ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Πρωθυπουργού. Αν κατά την ψηφοφορία 

διαμορφωθούν περισσότερες από δύο γνώμες, χωρίς να σχηματισθεί η απαιτούμενη 

πλειοψηφία, ο Πρωθυπουργός καλεί όσους τάχθηκαν υπέρ των ασθενέστερων γνωμών να 

προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες γνώμες. 

 4. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης συντάσσεται με επιμέλεια του Γραμματέα του 

Υπουργικού Συμβουλίου, επίσημο ανακοινωθέν ως προς τα θέματα που απασχόλησαν το 

Υπουργικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που έλαβε, το οποίο παραδίδεται μέσω του 

κυβερνητικού εκπροσώπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 5. Τα επίσημα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου συντάσσονται με επιμέλεια του 

Γραμματέα του. Η μνεία σε αυτά της συζήτησης και των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά 

την έγκριση των πράξεων ή τη λήψη των αποφάσεων, απαγορεύεται. 

 6. Τα επίσημα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου βιβλιοδετούνται σε ειδικό, κατ` έτος, 

τηρούμενο βιβλίο, με τον τίτλο «Επίσημα Πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου» και 

φυλάσσονται στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

 7. Τα επίσημα πρακτικά είναι και παραμένουν απόρρητα για τριάντα (30) χρόνια. Η 

διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του 

Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 

Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. 

8. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Γραμματέα του 

Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίνεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Υπουργικού 

Συμβουλίου και των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων. Με τον κανονισμό αυτόν 

ρυθμίζονται όλα τα θέματα, τα σχετικά με τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου και 
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των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, οι σχέσεις των μελών της Κυβέρνησης, των 

Υφυπουργών και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων μεταξύ τους και με τις υπηρεσίες 

της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για τον συντονισμό της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, 

καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.» 

8. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), το οποίο έχει 

ως εξής: 

«Άρθρο 14 

Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, λόγω του 

κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση της 

εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των 

εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης 

συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου τομέα, την εξ αποστάσεως 

εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή 

υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι 

εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του 

ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, με αντικείμενα ενδεικτικά τη συντήρηση 

υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), την ανάπτυξη 

νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τους ως άνω 

σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των 

σχετικών υλικών, καθώς και την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών 

συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία 

τους. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό 

διάστημα τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη 

προσφορά. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κάλυψη 

των επειγουσών αναγκών αγοράς υλικού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.), παροχής υπηρεσιών Τ.Π.Ε., που κρίνονται αναγκαία για την αποτροπή ή 

ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του 

δημοσίου τομέα, για την εξ αποστάσεως εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και 

λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Το 

ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στους επιμέρους φορείς υλοποίησης 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφαση του Υπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
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3. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 

4506/2017 (Α’ 191) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τετάρτου του ν. 

4616/2019 (Α’ 86), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για δύο (2) επιπλέον μήνες. Η 

παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις 

θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 

του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει 

της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.» 

9. Τροποποιείται το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64), το οποίο έχει 

ως εξής: 

«Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που 

προβλέπονται στον ν. 344/1976 (Α’ 143). Θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των 

διατάξεων της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που 

συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις 

(4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της 

οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 

υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. 

3. Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθμού στις 

υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η 

έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.  
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4. Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την αποτροπή της 

διασποράς της νόσου, οι δήμοι συνδράμουν το έργο των κατά τόπους κτηνιατρικών 

υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τις εργασίες της θανάτωσης και 

υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό 

στους οικείους δήμους, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι δυνατή 

η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας 

διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης 

παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.  

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) η φράση «εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών». 

6. Δαπάνες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση πάσης φύσεως 

εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος των 

οικείων προϋπολογισμών.  

7. α. Αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του 

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 

του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 

3852/2010 (Α’ 87). 

β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α΄ του παρόντος, για τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη διάρκεια της 

λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον 

υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 

ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία 

αποκεντρωμένη διοίκηση.  

8. Στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 

φράση «κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας 

υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-

19». 

9. Στην παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μετά 

από τη φράση «είναι δυνατός ο περιορισμός» προστίθεται η φράση «ή η διεύρυνση».» 

10. Τροποποιείται το άρθρο 5 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 5 

Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις 

1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και 

σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών 
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αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ 

Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα 

αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.  

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) 

ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά 

τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία 

(1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση 

μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.  

2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν 

αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 

του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν 

υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη 

συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι 

ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού 

οφείλει να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής 

ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν 

απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών 

μονάδων.  

3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής: 

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται 

στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός 

αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ 

περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα. 

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της 

ειδικής άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που 

απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ 

αποστάσεως του άρθρου 4.  

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 

και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική 

άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται 

να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 

1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, 

εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον 

κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).  
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Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια 

των τέκνων.  

4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, 

κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% 

ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της 

διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις 

αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν 

του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός 

υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης 

του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης 

απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου 

καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.  

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της 

διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο 

Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να 

παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό 

τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων 

υπηρεσιών. 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που 

απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς 

αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η 

παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς 

υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο 

γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που 

ασκούν.  

6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί 

η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του 

αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που 

πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας 

ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή 

λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση 

του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του 

οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο 

περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για 

37



39 
 

συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου 

Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.» 

11. Τροποποιείται το άρθρο 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 4 

Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και 

του τόπου εργασίας 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 10.4.2020, προκειμένου να 

προσαρμοστούν τα μέρη στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα και 

προσωρινά μέτρα θεσπίζονται τα ακόλουθα: 

1. α) Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή 

τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς 

και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή 

απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 

94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και 

προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. 

β) Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη 

νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε 

εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της 

παρασχεθείσας εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου. 

2. Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να 

παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου. 

3. α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, δύνανται να κάνουν χρήση 

της άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς εργαζόμενοι για 

τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι εγγεγραμμένα σε 

βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που φοιτούν σε σχολικές 

μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές 

μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς 

και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, 
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είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με 

αναπηρία. Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας 

των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και 

τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο 

διάστημα παραμένουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού 

σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος 

κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της 

άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό 

αυτό μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως 

μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους 

εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, 

σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της 

από καθέναν από αυτούς. 

γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο 

Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της 

υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της 

άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει 

χρήση της άδειας αυτής. 

δ) Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται 

νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία 

(ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).  

ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο 

γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ 

τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως 

ανωτέρω. 

στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση 

της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε 

κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 

εδαφίου. 

ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας ειδικού 

σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας 

τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη 

εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την 

άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.  
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η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον 

εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση 

με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.  

θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

και Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και 

προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.». 

12. Τροποποιείται ξ παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1137/1946 (Α΄113), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 5. 

Ι.  «Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) 

διορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία 

Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου 

του. 

Ούτος δέον όπως έχη τουλάχιστον διετίαν εν τω Ιδρύματι. 

Ο Διευθυντής βοηθείται υπό του Υποδιευθυντού εις τας επιστημονικής και διοικητικής 

φύσεως ζητήματα και υπό του Επόπτου των Οικονομικών Υπηρεσιών εις τα της οικονιμικής 

φύσεως, δυνάμενος να αναθέτη εις τούτους την κατ` εντολήν του υπογραφήν εγγράφων 

της τρεχούσης υπηρεσίας. 

ΙΙ. Ο Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος συμμετέχει των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μετά ψήφου ως Εισηγητής. 

ΙΙΙ. Μεριμνά δια την κανονικήν είσπραξιν των πόρων του Ιδρύματος εν γένει 

εφαρμοζομένων και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί εισπράξεως δημοσίων 

εσόδων υποχρεουμένων προς τούτο των Δημοσίων Ταμείων. 

ΙV. Εκπροσωπεί το Νοσηλευτικόν Ιδρυμα Μ.Τ.Σ δικαστικώς και εξοδίκως εις απάσας αυτού 

τας σχέσεις ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής ή  άλλης τινός Αρχής και παντός 

τρίτου, αναπληρούμενος εν περιπτώσειαπουσίας ή κωλύματος υπό του νομίμου 

αναπληρωτού του.». 

13. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), 

το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο εικοστό τρίτο 

Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 

του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις 

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, της παρούσας, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, μέσω 

της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής διοικητικών προστίμων είναι το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η 
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Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης 

τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 

133). 

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια 

υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο 

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό 

των Λιμενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Ε.Α.Δ..  

2. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1, τα όργανα ελέγχου 

της περ. β’ της παρ. 1 σφραγίζουν υποχρεωτικά τον χώρο, ο οποίος λειτουργεί κατά 

παράβαση των ανωτέρω μέτρων. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης και της σχετικής 

έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στην κατά τόπο αρμόδια αρχή αδειοδότησης της εν 

λόγω επιχείρησης, η οποία οφείλει πάραυτα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της 

άδειας λειτουργίας του χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση των σχετικών μέτρων, για 

όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος βάσει των σχετικών 

αποφάσεων.  

3. Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα μέτρα της παρ. 1 του παρόντος, εκτός 

από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος και χωρίς να θίγονται οι 

προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 

αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία 

ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, η 

διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.» 

14. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4623/2019 (Α΄134), η οποία έχει ως εξής: 

«1. Συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, εφεξής Συντονιστικό Όργανο, 

το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και 

αποτελείται από τα εξής μέλη: 

 α. τον Γενικό Γραμματέα ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του 

Συντονιστικού Οργάνου, 

 β. τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου, ο οποίος ορίζεται ως αναπληρωτής του 

Προέδρου, 

 γ. τους Αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του 

Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους, 

 

 δ. τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), 

 ε. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), 
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 στ. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ), 

 ζ. τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), 

 η. τους δεκατρείς (13) Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας.»  

 

15. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 (Α΄27), η οποία έχει ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το προσωπικό της 

παραγράφου 2 δύναται να διατίθεται για επιχειρησιακούς και μόνο λόγους για τη 

στελέχωση των επιχειρησιακών δομών του Εθνικού Μηχανισμού.» 

16. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134), η οποία έχει ως εξής: 

«2α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός 

κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. 

Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός 

κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και 

τα παραρτήματά του. 

Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, 

ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας 

τους και α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου 

συμβίωσης με Έλληνα / Ελληνίδα ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί 

μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης 

γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή 

βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, γ) είναι κάτοχοι άδειας 

χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη 

θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει 

παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 

4351/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α` 145). 

Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς 

περισσότερο από πέντε (5) έτη. 

β. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο μιας υγειονομικής 

περιφέρειας ή στον κατάλογο του ΕΚΑΒ. Η καταχώριση γίνεται ανά ειδικότητα και σύμφωνα 

με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, με τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ 

τους προτεραιότητα. 

Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την 

αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα επιλογής 

τοποθέτησης: α) σε δύο νομούς μιας Υγειονομικής περιφέρειας ή β) στην κεντρική 

υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. ή σε κάποιο παράρτημα αυτού. 
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Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στο στενό ή 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον 

κατάλογο των επικουρικών. 

Οι ιατροί που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εκ 

νέου αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Σε περίπτωση που αποποιηθούν για δεύτερη φορά 

την τοποθέτησή τους ή παραιτηθούν από τη θέση στην οποία έχουν προσληφθεί, δεν έχουν 

δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο πριν από την πάροδο διετίας από την 

ημερομηνία παραίτησης ή αποποίησης. 

Ιατροί που αποποιούνται διορισμό σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ή ιατροί του 

κλάδου Ε.Σ.Υ. που παραιτούνται από τη θέση τους, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στον 

κατάλογο των επικουρικών ιατρών. 

Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της αντίστοιχης Υ.Πε. ή του 

Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, κατόπιν 

αιτιολογημένου αιτήματος του Διοικητή κάθε υγειονομικής περιφέρειας για τις μονάδες 

υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητά του (νοσηλευτικά ιδρύματα, αποκεντρωμένες 

οργανικές μονάδες και αποκεντρωμένες μονάδες) ή του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., που 

υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας. 

Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργού και εισήγηση του 

Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που 

αφορά στη δημιουργία και την τήρηση των καταλόγων, καθώς και στον τρόπο και τη 

διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών. 

γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως 

δύο (2) έτη. 

Στο Νομό Αττικής, εξαιρούμενης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 

Αττικής, και στο Νομό Θεσσαλονίκης, η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, εκτός εάν 

το κόστος μισθοδοσίας των επικουρικών ιατρών εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα, οπότε η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια μέχρι δύο (2) έτη. 

Οι συμβάσεις των ιατρών αυτών, εφόσον το κόστος μισθοδοσίας τους ενταχθεί σε 

πρόγραμμα της παραγράφου 1, ανανεώνονται αυτοδικαίως για ένα (1) έτος. 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε Κέντρα 

Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά 

Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας - ΠΕΔΥ, δύναται να είναι έως δύο (2) έτη.». 

Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια της 

σύμβασης δύναται να είναι έως και τρία (3) έτη. 

Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό 

υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας 
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του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την 

κάλυψη των αναγκών του αυτών. 

Εάν τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε άγονη, νησιωτική, προβληματική και 

απομακρυσμένη περιοχή ο ένας από τους συζύγους, ο/η σύζυγός του δικαιούται, κατά 

παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα σε θέση επικουρικού 

ιατρού της ειδικότητάς του. 

Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση και είναι 

σύζυγος επικουρικού/ής ιατρού που τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, 

προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή, επιτρέπεται να αποσπάται κατά παρέκκλιση των 

ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσία του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των 

Ο.Τ.Α., στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της.». 

Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., η προϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε 

άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές θα υπολογίζεται εις 

διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή 

απομακρυσμένες περιοχές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

δ. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β` του 

Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, εάν 

αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής 

Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας   «ή τον 

προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β., εάν καλύπτουν ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β..» 

 Η σύμβαση συνάπτεται αντιστοίχως με το οικείο νοσοκομείο ή την Υγειονομική Περιφέρεια 

ή τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ. 

ε. Η θητεία των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 44 του ν. 4272/2014 δύναται να είναι έως τρία (3) έτη. Το ίδιο ισχύει και για τους 

ιατρούς που τοποθετούνται στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, 

τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα ΤΕΠ, τα Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής 

Υγείας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η διάταξη αυτή ισχύει από τις 19 Ιουνίου 

2015. 

στ. Κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, σε θέσεις επικουρικών ιατρών που από το 

νοσοκομείο αιτείται ορισμένη εξειδίκευση ή εμπειρία, προηγούνται ιατροί, οι οποίοι 

διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης στις ανωτέρω μονάδες και ελλείψει αυτών όσοι 

διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτές. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται 

προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως ειδικευμένος ιατρός στις αντίστοιχες μονάδες. Η 

βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγείται από το νοσοκομείο όπου υπηρέτησε ο ιατρός. Σε 

περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περισσοτέρων του ενός για συγκεκριμένη θέση, η 

μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους. 
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ζ. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και 

προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12. 2006 (Α` 280), όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

η. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο απασχόλησής τους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως 

επικουρικός, προσμετράται ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης ιατρών 

Ε.Σ.Υ., καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του στο Ε.Σ.Υ.. 

  Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επικουρικούς οδοντιάτρους. 

θ. Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της 

ηλικίας τους, που πάσχουν από ομόζυγο Β` μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και 

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη 

νεοπλασματική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως επικουρικοί 

ιατροί. Η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής 

τους. 

ι. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού για 

οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο άμεσος 

πειθαρχικός προϊστάμενός του, δηλαδή ο Διοικητής του νοσοκομείου ή ο Διοικητής της 

Υγειονομικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή 

του, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να αναστέλλει τη σύμβαση του 

ιατρού μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής 

απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού 

πειθαρχικής ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η αναστολή παύει και η 

σύμβαση του ιατρού συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου 

διάρκειάς της. 

ια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που 

αφορά στη δημιουργία και την τήρηση του καταλόγου, καθώς και στον τρόπο και τη 

διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών. 

 ιβ. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. 

 ιγ. Γ ια την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων 

Αρεταίειο και Αιγινήτειο είναι δυνατή η τοποθέτηση σε αυτά επικουρικών ιατρών, οι οποίοι 

είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρεί η 

πρώτη Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια (1η Δ.Υ.Πε.). Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι 

ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β` 

του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α` 74), όπως εκάστοτε ισχύουν και η 

δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικείων Νοσοκομείων. Η 

διάρκεια της σύμβασής τους, η οποία συνάπτεται με το αντίστοιχο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο, μπορεί να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας τους 

εντάσσεται σε συγχρηματο- δοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί 

να είναι έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της 1ης 
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Δ.Υ.Πε., ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Εφορίας του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου, που υποβάλλεται, μέσω της 1ης Δ.Υ.Πε., στα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων και Υγείας. Η απόφαση τοποθέτησης εγκρίνεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση ε` της παρ. 5 του άρθρου 24 του 

ν. 4270/2014 (Α` 143). Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στα 

παραπάνω Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και 

προσλήψεων και τη διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α` 280). Κατά τα 

λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για 

τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.». 

 

17. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), το 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: 

«Άρθρο 17 

 1. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο Β΄, εδάφια 1 και 2, του άρθρου δέκατου 

τρίτου του Ν. 4286/2014 (Α΄ 194) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος. 

2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.Πε. που απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγαθών και παροχή 

υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μέχρι 31.10.2016, χωρίς την υπογραφή σύμβασης, δεν 

αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών που τηρεί η Ε.Π.Υ. (άρθρο 24, ν. 3846/2010), δεν 

υφίστανται προηγούμενες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των 

εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς. 

3. Δαπάνες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών 

και υπηρεσιών και έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31.12.2014, οι οποίες δεν έχουν 

εξοφληθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να 

πληρωθούν κατ εξαίρεση με μόνο παραστατικό το σχετικό τιμολόγιο, σε βάρος των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου εκάστου έτους, μέχρι τις 31.6.2017.» 

 4. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τις 

εκτελεσθείσες εργασίες, κατά παρέκκλιση των άρθρων 28 και 114 του Ν. 3669/2008 (Α΄ 

116), όπως ισχύουν σήμερα και αφορούν: α) εργασίες στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 

(Μ.Ε.Λ.), β) επισκευή των φρεατίων και του περιμετρικού δικτύου αποχέτευσης, γ) εργασίες 

εξυγίανσης του υπογείου της κύριας πτέρυγας του κεντρικού κτιρίου, δ) αναδιαρρύθμιση-

ανακαίνιση-επισκευή τμήματος των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.) του 

Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ», συνολικού εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (340.000) ευρώ, είναι νόμιμες και δύνανται 

να πληρωθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου με αριθμό «2014 ΣΕ 09100001» 
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με τίτλο «Εκτέλεση διαφόρων εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου Αφροδισίων και 

Δερματικών Νόσων Αθήνας «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» της ΣΑΕ 091(Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας στο οποίο είναι ενταγμένες. 

5. Η προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 παρατείνεται έως 31.12.2015». 

 

18. Τροποποιείται η υποπερ. αα’ της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4461/2017 

(A’ 38) το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: 

«Άρθρο 99 

 1. α. Στην περίπτωση 17 του άρθρου 1 του π.δ. 415/1994 (Α`236), από την ονομασία της 

ιατρικής ειδικότητας «Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)» διαγράφεται η εντός της 

παρενθέσεως λέξη «Μικροβιολογία». 

 β. Στην παρ. 5.1.3. του κεφαλαίου V1 του Παραρτήματος V του π.δ. 38/2010 (Α`78), η 

ειδικότητα «Ιατρική Βιοπαθολογία» διαγράφεται από τον Πίνακα με τη γενική ονομασία 

«Μικροβιολογία- 

Βακτηριολογία» και καταχωρίζεται στους Πίνακες με τη γενική ονομασία «Κλινική 

Βιολογία» και «Βιολογική Χημεία». 

 2. α. Ιατροί Βιοπαθολόγοι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν επί 

τετραετία σε Μικροβιολογικά τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ ή του Πανεπιστημίου, ως 

ιατροί του ΕΣΥ ή ως μέλη ΔΕΠ, μπορούν να αποκτήσουν την εξειδίκευση της Κλινικής 

Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥ. Συγκεκριμένα, ο 

τίτλος εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία απονέμεται σε ειδικευμένους ιατρούς 

Βιοπαθολόγους, οι οποίοι κατά την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω: 

 

 αα) έχουν βαθμό διευθυντή ΕΣΥ ή συντονιστή διευθυντή ΕΣΥ ή αποτελούν μέλη ΔΕΠ με 

θέση μόνιμου επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή καθηγητή πρώτης βαθμίδος, 

 ββ) υπηρετούν σε Μικροβιολογικά τμήματα νοσοκομείου ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου, το οποίο δίνει την πλήρη ειδικότητα της Βιοπαθολογίας και διαθέτει 

τουλάχιστον Παθολογική ή Παιδιατρική Κλινική, Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας ή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών ή Παίδων, και 

 γγ) είναι τοποθετημένοι σε Μικροβιολογικό τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων 

νοσοκομείων κατά τα τέσσερα (4) τελευταία χρόνια τουλάχιστον, μέχρι τη λήξη υποβολής 

των αιτήσεων. Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τους υπηρετούντες σε Στρατιωτικά 

νοσοκομεία, καθώς και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 
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 β. Στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας 

(πρώην Μικροβιολογίας) και κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν συμπληρώσει 

υπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στα Μικροβιολογικά τμήματα των Νοσοκομείων 

που έχουν αναγνωρισθεί ως κέντρα κατάλληλα για την εξειδίκευση στην Κλινική 

Μικροβιολογία και οι οποίοι μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική 

Μικροβιολογία, περιλαμβάνονται και οι επικουρικοί ιατροί με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 γ. Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης 

χωρίς εξετάσεις, ισχύουν τα εξής: 

 αα) η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι εξάμηνη και αρχίζει 

από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και ββ) όσοι ιατροί Βιοπαθολόγοι 

συμπληρώνουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα εντός της εξάμηνης προθεσμίας 

υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, μπορούν επίσης να διεκδικήσουν την 

απόκτηση της εξειδίκευσης με μεταβατική διάταξη χωρίς εξετάσεις. 

 δ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η σύσταση επιτροπής αξιολόγησης για τη 

χορήγηση της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις και κάθε άλλη 

σχετική λεπτομέρεια». 

 

19. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 (Α΄123), η οποία έχει ως εξής: 

«4. α) Οι ιατρικές εξειδικεύσεις είναι αμειβόμενες για τους ιατρούς, οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια της εξειδίκευσής τους δεν ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Οι 

αποδοχές των ιατρών αυτών είναι ίσες με εκείνες των ειδικευόμενων ιατρών. Οι ιατροί, οι 

οποίοι ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και 

τοποθετούνται για εξειδίκευση, διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. 

 β) Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή 

αποκτούν τίτλο εξειδίκευσης μετά την ένταξή τους στο Ε.Σ.Υ., μπορούν να διεκδικήσουν 

θέση κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. για την οποία απαιτείται ο τίτλος εξειδίκευσής 

που απέκτησαν, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση που ήδη κατέχουν. 

 γ) Ιατροί ή οδοντίατροι κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., οι οποίοι αποκτούν 

αντιστοίχως τίτλο ιατρικής εξειδίκευσης ή οδοντιατρικής ειδικότητας, δεν μπορούν να 

παραιτηθούν και να αποχωρήσουν από το Ε.Σ.Υ. πριν τη συμπλήρωση πραγματικής 

υπηρεσίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήψης του τίτλου αυτού.»  

 

20. Τροποποιείται η υποπερ. β10’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987, 

το οποίο έχει ως εξής:    
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Άρθρο 1 

Προβληματικές και άγονες περιοχές 

Α` και Β` κατηγορίας 

`Αρθρ. 1. -1. Οι εξής κατά νομό πόλεις ή κωμοπόλεις, στις οποίες εδρεύουν νοσοκομεία ή 

κέντρα, χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές και διακρίνονται σε κατηγορίες Α` 

και Β`, λόγω των κοινωνικών, γεωγραφικών συγκοινωνιακών και οικιστικών τους συνθηκών 

  α) `Αγονες και προβληματικές Α` κατηγορίας: 

  α1. Νομός Αιτωλ/νίας: Χαλκιόπουλοι, `Ανω Χώρα 

  α2. Νομός Αττικής: Κύθηρα 

  α3. Νομός Αρκαδίας: Λεωνίδιο, Τρόπαια, Δημητσάνα 

  α4. Νομός `Αρτας: Δροσοπηγή 

  α5. Νομός Αχαϊας: Καλάβρυτα, Κλειτορία 

  α6. Νομός Γρεβενών: Γρεβενά, Δεσκάτη 

  α7. Νομός Δράμας: Κάτω Νευροκόπι, Παρανέστι 

  α8. Νομός Δωδεκανήσου: Κάλυμνος, Λέρος, Κάρπαθος, Κως. 

  α9. Νομός `Εβρου: Δίκαια «και Σαμοθράκη», 

  α10. Νομός Εύβοιας: Ιστιαία, Κάρυστος, Κύμη 

  α11. Νομός Ευρυτανίας: Δ. Φραγκίστα, Καρπενήσι 

  α12. Νομός Ηλείας: Ανδρίτσαινα 

  α13. Νομός Θεσπρωτίας: Φιλιάτες, Παραμυθιά 

  α14. Νομός Ιωαννίνων: Δελβινάκι, Μέτσοβο, Δερβίζιονα, Κόνιτσα 

  α15. Νομός Καβάλας: Πρίνος 

  α16. Νομός Καστοριάς: Καστοριά, `Αργος Ορεστικό 

  α17. Νομός Κέρκυρας: `Ανω Λευκίμη «και Παξοί», 

  α18. Νομός Κεφαλλονιάς: Ληξούρι, Ιθάκη, Σάμη 

  α19. Νομός Κοζάνης: Τσοκύλι 

  α20. Νομός Κορινθίας: Γκούρα 

  α21. Νομός Κυκλάδων: Σύρος, `Ανδρος, Τήνος, Μύκονος, Θήρα, Μήλος, 

Πάρος, Νάξος «και Ίος», 

  α22. Νομός  Λακωνίας:Μολάοι, Αρεόπολη, Νεάπολη. 

  α23. Νομός Λασιθίου: Σητεία, Τζερμιάδες 

  α24. Νομός Λέσβου: Λήμνος, `Αντισσα, Καλλονή Πλωμάρι, Πολυχνίτος 

  α25. Νομός Λευκάδας: Βασιλική 

  α26. Νομός Μαγνησίας: Σκιάθος, Σκόπελος 
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  α27. Νομός Ξάνθης: Σχίνος 

  α28. Νομός Σάμου: Σάμος, Καρλόβασι, `Αγιος Κήρυκος  «και Εύδηλος» Ικαρίας 

  α29. Νομός Φλώρινας: Φλώρινα, Αμύνταιο 

  α30. Νομός Φωκίδας: Λιδωρίκι  «και Άμφισσα», 

  α31. Νομός Χανίων: Κάντανος 

  α32. Νομός Χίου: Χίος, Πυργί 

  α33. Νομός Μεσσηνίας: Καλαμάτα 

α34. Νομός Πρέβεζας: Πάργα, Καναλλάκι, 

Στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α` κατηγορίας της περίπτωσης Α` της παρ. 1 

  του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α` 73) προστίθεται η Νάουσα του Νομού Ημαθίας. 

  β) `Αγονες και Προβληματικές Β` κατηγορίας: 

  β1. Νομός Αιτωλ/νίας: Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Βόνιτσα, θέρμο, Αστακός, 

Ναύπακτος, Αιτωλικό, Αμφιλοχία 

β2. Νομός Αττικής, Αίγινα, Γαλατάς 

β3. Νομός Αργολίδας: Ναύπλιο, `Αργος, Κρανίδι Λυγουριό 

β4. Νομός Αρκαδίας: Τρίπολη, `Αστρος, Μεγαλόπολη 

β5. Νομός `Αρτας: `Αρτα, `Ανω Καλεντίνη 

  β6. Νομός Αχαϊας: Ερυμάνθεια 

  β7. Νομός Βοιωτίας: Λειβαδιά, Δίστιμο, Θήβα, Αλίαρτος, Σχηματάρι 

  β8. Νομός Δράμας: Προσωτσάνη. 

  β9. Νομός Δωδεκανήσου: Ρόδος, Αρχάγγελος, `Εμπωνας 

  β10. Νομός `Εβρου: Διδυμότειχο, Σουφλί, Ορεστιάδα 

  β11. Νομός Ευβοίας: Αλιβέρι, Μαντούδι 

  β12. Νομός Ηλείας: Πύργος, Αμαλιάδα, Κρέστενα, Σιμόπουλο, Γαστούνη, 

Βάρδα 

  β13. Νομός Ηρακλείου: Χάρακας, `Ανω Βιάννος Αρκαλοχώρι 

  β14. Νομός Θεσπρωτίας: Ηγουμενίτσα 

  β15. Νομός Κέρκυρας: Κέρκυρα, `Αγιος Αθανάσιος (Αγρός), `Αγιος Μάρκος 

  β16. Νομός Κεφαλλονιάς: Αργοστόλι 

  β17. Νομός Κιλκίς: Γουμένισσα 

  β18. Νομός Κοζάνης: Σέρβια, Σιατιστα 

  β19. Νομός Κορινθίας: Νεμέα 

  β20. Νομός Λακωνίας: Σπάρτη, Γύθειο 

  β21. Νομός Λασιθίου: `Αγ. Νικόλαος, Ιεράπετρα, Νεάπολη 
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  β22. Νομός Λέσβου: Μυτιλήνη 

  β23. Νομός Λευκάδας: Λευκάδα 

  β24. Νομός Μαγνησίας: Ζαγορά, Αργαλαστή 

  β25. Νομός Μεσσηνίας: Κυπαρισσία, Πύλος, Φιλιατρά, Μελιγαλάς 

  β26. Νομός Ξάνθης: Ξάνθη, Σταυρούπολη 

  β27. Νομός Πέλλας: Αριδαία 

  β28. Νομός Πιερίας: Πέτρα Ολύμπου 

  β29. Νομός Πρέβεζας: Πρέβεζα, Καναλλάκι, Θεσπρωτικό [Πρέβεζα, Καναλλάκι], 

  β30. Νομός Ρεθύμνης: Ρέθυμνο, Σπήλι, Αγία Φωτεινή, Πέραμα, «Ανώγεια», 

  β31. Νομός Ροδόπης: Κομοτηνή, `Ιασμος, Σάπες 

  β32. Νομός Σερρών, Ροδόπολη 

  β33. Νομός Φθιώτιδας: Μακρακώμη, Δομοκός, Αμφίκλεια 

  β34. Νομός Φωκίδας: [`Αμφισσα], Ιτέα 

  β35. Νομός Χανίων: Κίσσαμος, Βάμος 

  β36. Νομός Ζακύνθου: Ζάκυνθος 

  β37. Νομός Χαλκιδικής: Παλαιοχώρι, Αγ. Νικόλαος 

2. Ο χαρακτήρας ως άγονης και προβληματικής περιοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

πόλης ή κωμόπολης που είναι έδρα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας επεκτείνεται αντίστοιχα 

και για την πόλη ή την κωμόπολη ή το χωριό που είναι έδρα περιφερειακού ιατρείου ή 

πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου το οποίο είχε 

συσταθεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας. 

3. Η παράγραφος 2 καταλαμβάνει και τα ιατρεία που συμπεριλήφθηκαν ως άγονα σε 

προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος κάλυψης κενών και κενούμενων θέσεων 

ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου από τις 14.10.2014 και μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος». 

 

21. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176), το οποίο έχει ως 

εξής: 

«1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα 

καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: 

(α) Προϊστάμενοι Διοίκησης: 

(αα) Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς: χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ. 

 αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου, χίλια 

εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ. 
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αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού, εξακόσια (600) και 

πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ αντίστοιχα. 

αδ) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 

χίλια (1.000) ευρώ. 

αε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων των μελών της 

κυβέρνησης και των υφυπουργών, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. 

αστ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350)ευρώ. 

αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ. 

αη. Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, εξακόσια πενήντα (650) ευρώ. 

αθ. Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.» 

β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: 

αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ. 

ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα 

(550) ευρώ. 

γγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. 

δδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. 

εε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 

και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. 

στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων 

Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με 

λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, τριακόσια (300) ευρώ ή, 

εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με 

λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, 

τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. 

ζζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ. 

ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), 

δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και 

άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, «Εργαστηριακών Κέντρων 

και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.»,διακόσια πενήντα (250) 
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ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν 

είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, 

τριακόσια (300) ευρώ. 

θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ. και 

Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Υπεύθυνοι Τομέων 

Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

(Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

ιι) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων 

και παιδικών σταθμών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.». 

 γ) Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των 

Νοσοκομείων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.» 

 

22. Τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 8 

 Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία 

 κρίσης/τοποθέτησης 

1. Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των 

προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) 

φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Δ.Υ.ΠΕ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη σειρά 

προτίμησής τους. 

Κατ` εξαίρεση, εκδίδονται διακριτές προκηρύξεις μόνο για την πλήρωση των θέσεων του 

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και του Ε.Κ.Α.Β.. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις 

προκηρύξεις και αξιολογούνται κατά τις κείμενες διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 

του ν. 4498/2017 (Α` 172). Η υποψηφιότητά τους για τις προκηρύξεις του παρόντος 

εδαφίου δεν προσμετράται στον ανώτατο αριθμό επιλεγόμενων φορέων του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

2. Θέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα ή οι επιλεγέντες έχουν 

αποποιηθεί τον διορισμό και δεν ακολουθούν άλλοι στη σειρά κατάταξης, πληρούνται με 

νέα προκήρυξη, μετά από αίτημα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., στην ίδια ή άλλη ειδικότητα και στον 

ίδιο ή άλλον φορέα αρμοδιότητάς της. 

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, εντός 

προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων 

συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 10 του παρόντος 

άρθρου. Τα δικαιολογητικά αυτά αποτελούνται από δικαιολογητικά: 
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α) αναγκαία για την εγκυρότητα της συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, 

τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», καθώς και 

β) αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β»). 

4. Αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα 

κατάλογος υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με 

σειρά κατάταξης δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της 

συνέντευξης. Μετά τη σύνταξη του ανωτέρω καταλόγου υποψηφίων και εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα 

των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συμβούλιο 

διενεργεί έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α ως προς το σύνολο των 

υποψηφίων και αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα 

αναγκαία προσόντα συμμετοχής. Εν συνεχεία διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης 

υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάμει δικαιολογητικών τύπου Β) για αριθμό έως και 

το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο 

μοριοδότησης διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών τύπου 

Β, το Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού 

ίσου με το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Η συνεδρίαση 

του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

5. Η μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της 

Δ.Υ.ΠΕ.. Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων παρέχεται για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες 

από την ημερομηνία της ανάρτησης. 

6. Το Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αποδοχής 

ένστασης, το Συμβούλιο αναδιαμορφώνει τον πίνακα σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 

ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και επανακατάταξη όπου αυτή απαιτείται μέχρι 

του συνολικού αριθμού υποψηφίων του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4. Ο 

πίνακας κατάταξης υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου, περιλαμβάνει τους 

υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης από το συμβούλιο με 

σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης και αναρτάται στον ιστότοπο της 

Δ.Υ.ΠΕ.. 

7. Τα μόρια που θα λάβει ο εκάστοτε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στη 

μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου του πίνακα κατάταξης υποψηφίων του προηγούμενου 

εδαφίου για να προκύψει η τελική βαθμολογία τους, σύμφωνα με την οποία θα γίνει η 
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τελική επιλογή για κάθε θέση. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά σε 

συνέντευξη. Ο εν λόγω πίνακας αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.. 

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στην περίπτωση που υποψήφιος στον τελικό 

πίνακα αξιολόγησης έχει καταταγεί 1ος σε περισσότερες από μία (1) θέσεις, τότε έχει το 

δικαίωμα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα να επιλέξει με αίτηση του εντός πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών τη θέση που επιθυμεί, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που 

έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή 

περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την απόκτηση 

ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι 

επόμενοι σε σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι 

επιτυχόντες, δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της συνέντευξης με την κλήση 

επιλαχόντων από τον αρχικό πίνακα κατάταξης της ανωτέρω παραγράφου 4 και τη 

διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στην ίδια παράγραφο. 

8. Η τελική βαθμολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.. 

9. Τα πρακτικά συντάσσονται ανά Δ.Υ.ΠΕ. και ανά ειδικότητα και αποστέλλονται στην 

αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα αναπομπής 

των πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 

3528/2007 (Α` 26). Η παρούσα διάταξη ισχύει και για προκηρύξεις του ν. 4498/ 2017 (Α` 

172) που δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, ο 

συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη 

διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, μοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής 

επιλογής για κάθε θέση που έχει προκηρυχθεί. 

 11. Οι διαδικασίες κρίσης/τοποθέτησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που εκκρεμούν στα 

συμβούλια για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μετά την 1η.1.2018 ολοκληρώνονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο προκήρυξής τους.» 

 

23. Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 249 του ν. 4512/2018 (A’ 5), το 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: 

 

 «Άρθρο 249 

 1. Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την αξιολόγηση των 

φαρμάκων είναι: α) το κλινικό όφελος, όπως αυτό αποτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τη 

σοβαρότητα και το φορτίο της νόσου, την επίδραση πάνω στους δείκτες θνητότητας και 

νοσηρότητας, καθώς και τα δεδομένα ασφάλειας και ανεκτικότητας, β) η σύγκριση με τις 
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ήδη διαθέσιμες αποζημιούμενες θεραπείες φαρμάκων, γ) ο βαθμός αξιοπιστίας των 

δεδομένων των κλινικών μελετών, δ) ο λόγος κόστους / αποτελεσματικότητας και ε) η 

επίπτωση στον προϋπολογισμό. Η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης προς 

τον Υπουργό Υγείας για ένταξη ενός φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων 

Φαρμάκων, περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη θεραπευτική ένδειξη ή τις συγκεκριμένες 

θεραπευτικές ενδείξεις για την οποία ή για τις οποίες θα παρέχεται αποζημίωση, τις 

φαρμακευτικές μορφές, τις δοσολογίες και τις περιεκτικότητες. Μαζί με κάθε θεραπευτική 

ένδειξη αναφέρονται υποχρεωτικά τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών για τους 

οποίους το φάρμακο προτείνεται να αποζημιώνεται, το στάδιο της θεραπευτικής γραμμής 

(του θεραπευτικού αλγορίθμου) για το οποίο το φάρμακο προτείνεται να αποζημιώνεται, 

καθώς επίσης το μέγεθος του πληθυσμού, στο οποίο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η 

θεραπεία για να αξιολογηθεί η επίπτωση στον προϋπολογισμό. 

 2. Τα φάρμακα που τελούν σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και έχουν πάρει 

άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εθνική διαδικασία ή την αποκεντρωμένη διαδικασία ή 

την διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή την κεντρική διαδικασία του Κανονισμού 

726/2004/ΕΚ (ΕΕ L 136), υπάγονται σε αξιολόγηση, μόνον εφόσον αποζημιώνονται 

τουλάχιστον σε πέντε (5) από τα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη - μέλη που διαθέτουν 

μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: την 

Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία,τη Δανία,την Ισπανία,την Ολλανδία,την Ιταλία, 

την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Από την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου εξαιρούνται: α) τα φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, 

μόνο εφόσον καλύπτονται από διεθνή πρωτόκολλα, β) τα φάρμακα της μεσογειακής 

αναιμίας, γ) τα εμβόλια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 της υπ` αριθμ. 

Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β` 1049) κ.υ.α., δ) τα φάρμακα με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το 

πλάσμα του αίματος, όπως ορίζονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 της υπ` αριθμ. 

Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β` 1049) κοινής υπουργικής απόφασης, ε) τα φάρμακα 

συνδυασμών γνωστών δραστικών ουσιών, δηλαδή φάρμακα τα οποία συνδυάζουν 

δραστικές ουσίες, για τις οποίες έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα προστασίας των 

δεδομένων τους, ανεξάρτητα από τη νομική βάση έγκρισής τους και εφόσον η ένδειξή τους 

είναι αντικατάσταση των θεραπειών ελεύθερου συνδυασμού, στ) τα φάρμακα - «κλώνοι», 

που ορίζονται ως φάρμακα με διαφορετική εμπορική ονομασία, ίδια φαρμακοτεχνική 

μορφή, ίδια ποιοτική και ποσοτική σύνθεση, τόσο σε δραστική ουσία όσο και σε έκδοχα και 

τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας με την ίδια φαρμακοχημική, προκλινική και κλινική 

τεκμηρίωση σε σχέση με φάρμακα τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στον Κατάλογο 
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Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ζ) τα «βιο-ομοειδή» φάρμακα, δηλαδή τα φάρμακα 

βιολογικής προέλευσης τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 

της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, με αναφορά σε φάρμακα βιολογικής προέλευσης, τα οποία 

περιλαμβάνονται ήδη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, η) φάρμακα που 

τιμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ.Α. 32535/2019 ( Β` 1508 ), και θ) φάρμακα 

καλώς καθιερωμένης χρήσης με νομική βάση έγκρισης του άρθρου 10 (α) της Οδηγίας 

2001/83 ΕΚ. 

 Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για όλα τα προϊόντα που θα υποβληθούν 

προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης 

Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ) μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και για όλα τα 

προϊόντα των οποίων η αξιολόγηση εκκρεμεί ακόμη στο πλαίσιο της ΕΑΑΦΑΧ. Προϊόντα τα 

οποία έχουν ήδη παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης πριν από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου δεν αξιολογούνται εκ νέου. 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ., δύναται να αναθεωρείται ο προαναφερόμενος κατάλογος των 

χωρών της Ε.Ε. που διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Η απόφαση του 

προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση έτους από την 

έναρξη ισχύος της. 

 4. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες - αξιολογητές 

έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που διαθέτουν ο Ε.Ο.Φ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε. σχετικά με το υπό αξιολόγηση και ένταξη φάρμακο, και γενικώς, σχετικά με κάθε 

φάρμακο. O αιτών Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας έχει πρόσβαση στα δεδομένα του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της νομοθεσίας περί ελεύθερου 

ανταγωνισμού. 

 5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να λαμβάνει υπόψη της, τις αξιολογήσεις και τις 

αποφάσεις οργανισμών αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ 

λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του δικτύου 

Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EunetΗΤΑ).» 

 

24. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (A’ 5), το 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: 

«Άρθρο 250 
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 1. Για την αξιολόγηση ενός φαρμάκου από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την ένταξή του 

στον κατάλογο του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.): α) 

υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο 

με τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα και β) καταβάλλει εφάπαξ τέλος 

αξιολόγησης, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται ο τύπος της αίτησης, τα 

πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους Κ.Α.Κ.. Το 

καταβαλλόμενο ως άνω τέλος αποτελεί δημόσιο έσοδο, που αποδίδεται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών στο Υπουργείο Υγείας, οι πιστώσεις του οποίου 

βαρύνονται με τις δαπάνες της αποζημίωσης των μελών, των εξωτερικών αξιολογητών, των 

υπαλλήλων της γραμματείας και εν γένει των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του παρόντος νόμου. 

 Τα γενόσημα που έχουν ίδιες δραστικές ουσίες και ενδείξεις με ήδη αποζημιούμενα, δεν 

υπόκεινται σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Επίσης, δεν υπόκεινται σε 

αξιολόγηση τα φαρμακευτικά προϊόντα που εγκρίνονται με τη νομική βάση του άρθρου 10 

(β) της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Τα βιο-ομοειδή φαρμακευτικά προϊόντα υπόκεινται σε 

συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Τα βιο-ομοειδή δεν παραπέμπονται σε εξωτερικούς 

αξιολογητές. Κατά τη συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εκτιμώνται τα διαθέσιμα κλινικά 

και επιδημιολογικά δεδομένα και η επίπτωση της νέας θεραπείας στον προϋπολογισμό. Τα 

εμβόλια υπόκεινται σε συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εντός μηνός από την υποβολή 

της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Επίσης δεν υπόκεινται σε 

αξιολόγηση η αλλαγή περιέκτη, οι αλλαγές στη συσκευασία, η μετονομασία και αλλαγές σε 

φαρμακοτεχνική μορφή, που αφορούν στην ίδια οδό χορήγησης και τη διαδικασία 

αποδέσμευσης φαρμάκων, ήδη ενταγμένων στον θετικό κατάλογο και δεν επιφέρουν 

επίπτωση στη δαπάνη. 

 2. Για την εκτίμηση της επίπτωσης στον προϋπολογισμό από την ένταξη ενός φαρμάκου 

στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέμπει 

υποχρεωτικά προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του άρθρου 254 όλες τις αιτήσεις, οι 

οποίες: α) έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων α` έως γ` της 

παραγράφου 1 του άρθρου 249 του παρόντος, β) έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση 

βάσει συνοπτικής διαδικασίας αξιολόγησης. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εκκινεί και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του φαρμάκου και γνωμοδοτεί 

αιτιολογημένα, βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σχετικά με 
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την επίπτωση στον προϋπολογισμό από την ένταξη ή τη διατήρηση ενός φαρμάκου στον 

Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

λαμβάνει υπόψη αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως προς την 

επίπτωση στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης των φαρμάκων είτε βάσει επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης είτε βάσει της μη έναρξης ή της μη ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την τελική αιτιολογημένη γνώμη της προς τον Υπουργό 

Υγείας, σχετικά με την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων και την αναθεώρηση του Καταλόγου 

Αποζημιούμενων Φαρμάκων. 

 3. Σε περίπτωση απόφασης απόρριψης αίτησης για την ένταξη ενός φαρμάκου στον 

Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, η Επιτροπή αιτιολογεί την απόρριψη και 

ενημερώνει τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, ο οποίος μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση 

μόνον μετά την παρέλευση τριμήνου από την έκδοση της ως άνω απόφασης, και μόνον 

εφόσον συνυποβάλλει πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα κλινικής και οικονομικής 

τεκμηρίωσης που δικαιολογούν νέα ουσιαστική αξιολόγηση του φαρμάκου με τα κριτήρια 

αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του παρόντος. 

 4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του έργου της, υποχρεωτικά αξιολογεί και 

γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας, σχετικά με τη διατήρηση της ένταξης ή την απένταξη 

όλων των φαρμάκων που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους και 

έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εντός της τελευταίας τριετίας 

πριν την έκδοση της πρώτης υπουργικής απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής. Η 

αξιολόγηση αυτή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) ετών από την έκδοση της ως άνω 

απόφασης. Η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να εκκινείται κάθε τρία (3) χρόνια 

από τη λήξη της προηγούμενης αξιολόγησης και να περαιώνεται εντός χρονικού 

διαστήματος ενός (1) έτους για όλα τα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας 

των δεδομένων τους και έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων από 

τη λήξη της προηγούμενης αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να προβαίνει 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα νόμο, σε επαναξιολόγηση όλων των φαρμάκων 

και να εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου αυτός να λάβει απόφαση σχετικά 

με την αναθεώρηση του καταλόγου και τη διατήρηση της ένταξης ή την απένταξή τους. 

 5. Με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται ένα από τα μέλη της, πλην του 

Προέδρου, ως Εισηγητής του φακέλου αξιολόγησης, καθώς και τουλάχιστον δύο (2) 

εξωτερικοί αξιολογητές, από τα μητρώα εξωτερικών αξιολογητών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

μπορεί, με ομόφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, να μην ορίσει εξωτερικούς 

αξιολογητές ή να ορίσει μόνο έναν (1). 
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 6. Περίληψη των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, που γίνονται αποδεκτές από 

τον Υπουργό Υγείας, η οποία περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο το σκεπτικό τους, δημοσιοποιείται 

στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ., αφού έχουν απαλειφθεί πληροφορίες που αφορούν: α) το 

εμπορικό απόρρητο και β) προσωπικά δεδομένα. Στον Κανονισμό Λειτουργίας της 

Επιτροπής περιλαμβάνεται σχετικό πρότυπο έγγραφο. 

 7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλεί εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και 

επιστημονικών σωματείων ή εταιρειών ιατρικών ειδικοτήτων για να εκφράσουν τις απόψεις 

τους.» 

 

25. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (A’ 5), το 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: 

«Άρθρο 254 

 

 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων 

 

 1. Συστήνεται Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), 

η οποία έχει έδρα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας. 

 2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται τις τιμές ή τις 

εκπτώσεις των φαρμάκων, τα οποία αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή προμηθεύονται 

τα δημόσια νοσοκομεία, να συνάπτει συμφωνίες με τους ΚΑΚ που συμμετέχουν στην 

σχετική διαδικασία διαπραγμάτευσης ως προς το ανωτέρω αντικείμενο της 

διαπραγμάτευσης και να εισηγείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την επίπτωση 

στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης των φαρμάκων. Οι συμφωνίες που συνάπτονται 

μεταξύ της Επιτροπής Αποζημίωσης και των ΚΑΚ καθίστανται δεσμευτικές για τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους ΚΑΚ και τα δημόσια νοσοκομεία μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης του 

Υπουργού Υγείας περί ένταξης ή απένταξης ή αναθεώρησης του Καταλόγου 

Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εφόσον στην σχετική απόφαση ο Υπουργός Υγείας 

αποδέχεται την γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης που ενσωματώνει την ανωτέρω 

εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

3. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι εννεαμελής, συγκροτείται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και αποτελείται από έξι (6) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, 

εκ των οποίων πέντε (5) με ειδίκευση ή εμπειρία στη φαρμακοοικονομία ή φαρμακευτική 

αγορά ή φαρμακευτική νομοθεσία ή διοίκηση υπηρεσιών υγείας και έναν (1) νοσοκομειακό 

φαρμακοποιό, δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ένα (1) μέλος που ορίζεται 

από τον Ε.Ο.Φ.. Τα μέλη ορίζονται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία 
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φορά με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται 

η Επιτροπή με τη νέα εννεαμελής της σύνθεση και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία 

των μελών που ορίστηκαν με την υπ` αριθμ. Α1β/Γ.Π. 32884/8.5.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 280) 

υπουργική απόφαση. Για τη διευκόλυνση και ταχύτερη υλοποίηση του έργου της 

Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να συγκροτεί, με απόφασή του, υπο- 

επιτροπές εκ των μελών της, που αποτελούνται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη. 

 4. Τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων δεν ευθύνονται αστικά 

έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ενέργειες ή 

παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των 

πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 

(Α`26). Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται αναλογικά 

σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα. 

 Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης παρίσταται έμμισθος δικηγόρος παρ` 

Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων σε εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας ή 

Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις. 

 5. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α` 146) εφαρμόζεται για τα μέλη, τακτικά και 

αναπληρωματικά, της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

 6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος σύναψης 

των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος 

ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

7. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) αγοράζει για 

λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων φάρμακα, για τα οποία έχει προηγηθεί διαδικασία 

διαπραγμάτευσης και έχουν συναφθεί συμφωνίες με ΚΑΚ. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αγοράς των 
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φαρμάκων και προμήθειας των δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια. 

 8. Στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων διαβιβάζονται αιτήσεις από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 250 του ν. 4512/2018. Η Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης εξετάζει κατά προτεραιότητα αιτήσεις που αφορούν σε φάρμακα ή σε 

επέκταση ενδείξεων φαρμάκων με επίδραση στον ετήσιο προϋπολογισμό άνω των τριών 

εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ ή με ετήσιο κόστος θεραπείας ανά ασθενή άνω των 

δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ. 

 Ο Υπουργός Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αιτιολογημένης γνώμης 

της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής απόφασης οικ. 3457/2014 (Β` 64), 

παραπέμπει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης: α) φάρμακα ή κατηγορίες φαρμάκων που 

έχουν ήδη ενταχθεί στον θετικό κατάλογο και των οποίων η αποζημίωση έχει σημαντική 

επίδραση στη φαρμακευτική δαπάνη, ή β) προϊόντα που αφορούν σε ακάλυπτη ιατρική 

ανάγκη ή πάθηση υψηλής σοβαρότητας, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης. Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται να 

επαναναπέμπονται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, πριν τη λήξη της συμφωνίας, ιδίως, 

φάρμακα για τα οποία παρατηρείται σημαντική αύξηση της προϋπολογισθείσας κατά τη 

διαπραγμάτευση κατανάλωσης. Οι συνθήκες που εξειδικεύουν τη δυνατότητα 

επαναδιαπραγμάτευσης πριν τη λήξη της συμφωνίας, περιγράφονται υποχρεωτικά στις 

συμφωνίες που υπογράφονται μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και του Κατόχου 

Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά την 

ένταξη ενός προϊόντος στην αποζημίωση. 

 9. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δύναται να διαπραγματεύεται συμφωνίες που 

περιλαμβάνουν εκπτώσεις, κλιμακωτές εκπτώσεις βάσει του όγκου πωλήσεων, συμφωνίες 

με βάση το αποτέλεσμα, συμφωνίες ανά θεραπευτική ένδειξη, συμφωνίες επιμερισμού 

κινδύνου και συμφωνίες σε συνάρτηση με θεραπευτικά ορόσημα σε συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους.» 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 

και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις 

 

Άρθρο 1 

Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 

της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 68 Φύλλο της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1, 4 και 5 του 

άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την 

παράγραφο 3 του άρθρου 21, την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και τις παραγράφους 

1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.  

2.  Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και η ομαλή 

λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την προστασία των 

εθνικών και ενωσιακών συνόρων. 

3.  Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

            αποφασίζουμε: 
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ΜΕΡΟΣ A΄:  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Άρθρο πρώτο 

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας 

 

1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 

248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής: 

«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την 

αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, 

ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).  

Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).  

Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα 

(ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).  

Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή αντισηπτικών.  

Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 

95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 

του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).  

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι 

τοις εκατό (6%)».  

2. Η παράγραφος 1 ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 

 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία 

έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ 

νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική 

καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. 

Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους 

οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή 

και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και 

έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.  

2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες 

μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει 

ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο 
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εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης 

εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19. 

 

Άρθρο τρίτο 

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας 

φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς 

αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων 

(30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την 

επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου 

για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για 

τις επιστροφές του παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 

 

Άρθρο τέταρτο 

Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης δημοτικών συμβουλίων 

 

 Εξαιρετικά για το έτος 2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία των παραγράφων 1Α και 1Γ του 

άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης 

 

Στο άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) επέρχονται οι 

εξής τροποποιήσεις: 

1. Στην παράγραφο 1 μετά από τις λέξεις «COVID-19», προστίθενται οι λέξεις «καθώς και σε 

μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις ρυθμίσεις 

των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19». 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 μετά από τις λέξεις «και ανά περιοχή», προστίθενται οι 

λέξεις «και οι μισθωτοί τους».  

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια 

απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και σε άλλες 

κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.». 
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Άρθρο έκτο 

Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων 

 

Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19, και τα μέτρα για την ανάσχεση αυτής μπορούν να χρηματοδοτούνται από το 

εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των 

δράσεων ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες 

δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες 

για την υλοποίηση Υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. 

 

Άρθρο έβδομο 

Στήριξη ανέργων 

 

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, 

του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων 

του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. 

Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός 

του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020. 

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παραγράφου 1 του 

παρόντος εξαιρούνται του περιορισμού της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 

(Α΄ 91). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και του άρθρου 

44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της παραγράφου 1. 

 

Άρθρο όγδοο 

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών 

ατομικών επιχειρήσεων  

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη 

λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 

αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), και για τους ιδιοκτήτες 

ατομικών επιχειρήσεων.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για 

τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 

του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020, και τους 

ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών. 
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Άρθρο ένατο 

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας  

 

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς 

λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:  

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο 

αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.  

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε 

αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.  

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να 

διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής 

του. 

2. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω 

τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο δέκατο 

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου  

 

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο εργοδότης του 

οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να 

μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν 

σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. 

2. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 

υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν 

πριν από τη μεταφορά. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, 

ο χρόνος και η διαδικασία δήλωσης της μεταβολής της παραγράφου 1 στο Πληροφοριακό 

Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας 

 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν 
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τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε 

μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση 

πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 

 Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.  

2. Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των 

αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν 

τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να 

προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. 

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη 

δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 

εξέλιξης του φαινομένου. 

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης 

απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του 

προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

γ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης 

υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 

ίσο με εκείνο της αναστολής. 

δ) Η διάταξη της περίπτωσης α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις -

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει 

Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Β. α) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω 

απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω 

εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α) της υποπαρ. 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι 

επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 

έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση 

από τους ίδιους. 

γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με 

οποιαδήποτε οφειλή. 

δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 

υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης 

υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους. 

ε) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Γ. α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης 

υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της 

επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α) 

της υποπαρ. 2Α. 
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β) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην 

υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 

1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με 

οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου. 

γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την 

υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους 

στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. 

δ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον 

αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». 

Δ. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση σε 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής 

Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη 

δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους 

στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του 

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου 

καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». 

Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των υποπαρ. 2Α και 

2Β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 2Γ και 2Δ του παρόντος. 

 

Άρθρο δωδέκατο 

Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη 

διάρκεια απεργίας  

 

Αναστέλλεται η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) έως τις 30 

Απριλίου 2020. 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις 

 

1. Το άρθρο 16 του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ) που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 16 

Προσόντα ιατρού εργασίας 

1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν: 

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.  

β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και 

έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009. 

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε 

επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009. 
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2. Οι ιατροί της παραγράφου 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις 

περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.  

3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης». 

2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας κατ’ 

εφαρμογή της διάταξης που αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 παύουν να ισχύουν. 

3. Η υπ’ αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1775) καταργείται. 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, για χρονικό διάστημα έξι (6) 

μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά σύμβαση, με 

απευθείας ανάθεση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και κατά παρέκκλιση των διατάξεων 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, τη 

δημιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών εφαρμογών και νέων εντύπων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τη δημιουργία νέων πλατφορμών για ενίσχυση 

εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με 

διασφάλιση της διαλειτουργικότητας αυτών με τα πληροφοριακά συστήματα των ΑΑΔΕ, e-

ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, την προμήθεια εφαρμογών και υπηρεσιών για την ασφαλή 

διαχείριση της πληροφορίας και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, την 

εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών ροών πληροφορίας, καθώς και τη διαχείρισή 

τους, τη δημιουργία portal για την υγεία και ασφάλεια και για την ενημέρωση εν γένει των 

εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων, τη δημιουργία 

πενταψήφιου αριθμού για τη σχετική πληροφόρηση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, 

την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των διαχειριστών υπάλληλων των νέων 

εφαρμογών και την ενίσχυση του ΣΕΠΕ στον τομέα ελέγχου της υγείας και ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας. 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση 

υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους 

αντικείμενο 

 

1. Ενεργές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δυνητικούς δικαιούχους με καταληκτική 

προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2020, παρατείνονται ως προς την ως 

άνω προθεσμία, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

2. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που λήγει την 31η Μαρτίου 2020 παρατείνεται έως τις 

30 Ιουνίου 2020. Για την ενεργοποίηση της παράτασης αυτής, οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβαίνουν σε ανάλογες 

τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων και των αποφάσεων ένταξης των πράξεων ως προς το 

χρονοδιάγραμμα λήξης του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου αντίστοιχα.  
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Άρθρο δέκατο έκτο 

Ένταξη των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» 

στο Επίδομα Στέγασης 

 

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

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οι κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 60134/786/15.12.2017 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 4545) ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους 

αστέγους», μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό, δικαιούνται να λάβουν το 

Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής 

σχετικής αίτησης. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούμενοι του 

πρώτου εδαφίου είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν από το πρόγραμμα 

«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και έως τα όρια που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 

60134/786/15.12.2017 κοινή υπουργική απόφαση. 

 

ΜΕΡΟΣ B΄: 

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους 

καταναλωτές 

 

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

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής 

προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη 

ποσότητα τριών (3) τεμαχίων ανά πελάτη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατομικής 

προστασίας και προσωπικής υγιεινής: 

α) Προϊόντα απολύμανσης. 

β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης. 

γ) Αντισηπτικά προϊόντα.  

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα ως άνω προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται 

αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες. 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να 

παρατείνεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης 

τροφίμων κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο.  
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2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να 

προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης 

τροφίμων ή κατηγοριών αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για μέρος 

αυτής. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών 

καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων τις Κυριακές. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, με 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα 

εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν 

εφημερίδες. 

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Προϊόντα δειγματισμού 

 

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

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, 

υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους 

καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία 

τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον 

καταναλωτή εντός της επιχείρησης. 

 

Άρθρο εικοστό 

Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών – Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, 

μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 

 

Στην από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) επέρχονται οι εξής 

τροποποιήσεις: 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και των κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των 

επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων 

που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών 

(λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών 

και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη 

δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) 

μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής 

προστασίας και των φαρμάκων.». 
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Άρθρο εικοστό πρώτο 

Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών 

 

  

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που 

αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την 

υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε 

φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως 

χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα 

ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους 

να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

2. Αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης της παραγράφου 

1, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

3. Η αρχή της παραγράφου 2 ασκεί αρμοδιότητες ελέγχου ως εξής: 

α) αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που 

διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης, 

β) διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο 

μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή παραγγέλλει 

ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να 

εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους, 

γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά 

τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή 

διεκπεραίωση του ελέγχου, 

δ) αναζητεί την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε 

εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την 

υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά 

περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλονται σε βάρος 

οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση της παραγράφου 1, είτε αυτεπαγγέλτως είτε 

έπειτα από καταγγελία, μία ή περισσότερες κυρώσεις ως εξής:  

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός 

οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο 

μέλλον, 

β) πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη 

βαρύτητα της παράβασης. 

5. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει εξαντλήσει 

όλα τα μέσα που του παρέχει ο νόμος προκειμένου να επιτύχει την παύση της παράνομης 

πρακτικής και την άρση των συνεπειών της και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
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σοβαρής βλάβης των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, μπορεί να λάβει 

επιπλέον μέτρα ως εξής:  

α) να απαιτεί είτε από τον παραβάτη, είτε από πάροχο υπηρεσιών Κοινωνίας της 

Πληροφορίας την άμεση αφαίρεση περιεχομένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον 

περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική (online) διεπαφή,  

β) να απαγορεύει τις διαφημιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε μέσο για αγαθά που 

διατίθενται προς πώληση κατά παράβαση της παραγράφου 1. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύεται η έννοια 

της δυσαναλογίας των ωφελημάτων με την αξία της παροχής, να καθορίζονται ειδικότερα 

θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία επιβολής των 

κυρώσεων της παραγράφου 4 και να ρυθμίζεται κάθε επιμέρους θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Πρόστιμα και αρμοδιότητα ελέγχου 

 

 

1. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του δέκατου έβδομου, δέκατου όγδοου και δέκατου 

ένατου άρθρου επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από χίλια (1.000) έως 

εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 

2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, τη λήψη καταγγελιών, 

τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων κατ’ εφαρμογή του παρόντος. 

 

 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 

 

1. Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη 

του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα 

που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δίνεται άδεια εισαγωγής 

από τρίτες χώρες διάθεσης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με φθαλικό διαιθυλεστέρα 

(DEP) σε ποσοστό 0.2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου 

τουλάχιστον 95% vol.  

2. Η εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προορίζεται αποκλειστικά για την 

παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην Ελληνική Επικράτεια. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις, όπως προβλέπονται στην υπ. 

αρ. Φ.1554/811/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 2694) για 

την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄:  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος 

νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).  

2. Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση 

του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο. 

3. Τα έγγραφα της παραγράφου 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και 

προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:  

α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική 

σφραγίδα. 

β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία 

επικύρωσης. 

4. Τα έγγραφα της παραγράφου 1 αποθηκεύονται στη θυρίδα του χρήστη για χρονικό 

διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή του είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά 

στη θυρίδα του φορέα επιλογής του, είτε εκτυπώνονται και υποβάλλονται ως έντυπα 

έγγραφα.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα 

για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

 

1. Οι χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού 

προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 

2. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και 

του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από 

την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα 

για την εφαρμογή του παρόντος. 
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Άρθρο εικοστό έκτο 

Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

 

1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του εικοστού τέταρτου άρθρου της παρούσας μπορούν 

να αιτούνται την έκδοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 

άρθρου 52 του ν. 4635/2019.  

2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του 

χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο.  

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 

 

1. Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 

γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 

2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της 

παραγράφου 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί 

στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι 

του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και 

ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 

3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των 

ηλεκτρονικών υπεύθυνων δηλώσεων που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος, για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την 

ημερομηνία και την ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της ηλεκτρονικής υπεύθυνης 

δήλωσης. 

4. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

(ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο 

Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης 

αποδοχής της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, 

έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και 

τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της 

δήλωσης, και να κοινοποιεί αυτά είτε στον δηλούντα, είτε στον αποδέκτη της υπεύθυνης 

δήλωσης, είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις 

των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 

σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 1, 

όπως: 
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α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους 

οποίους καθορίζονται: 

αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 1, 

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης των χρηστών, 

αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

υπεύθυνης δήλωσης, 

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της, 

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής υπεύθυνης 

δήλωσης σε αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,  

δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 

και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,  

ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και  

στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση 

 

1. Η εξουσιοδότηση δύναται να καταρτίζεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-

Exousiodotisi». Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του παρόντος δεν υποκαθιστά το 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υποβάλλεται και γίνεται 

αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο. 

2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της 

παραγράφου 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί 

στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Κατά τους όρους του 

προηγούμενου εδαφίου η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως 

έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 

3. Στη θυρίδα του χρήστη και στη θυρίδα του αρμόδιου φορέα τηρείται αρχείο των 

ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από την ημερομηνία και 

ώρα που αποτυπώνεται στο σώμα της εξουσιοδότησης.  

4. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής 

της υποβολής της, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την 

αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία 

στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης 

και να κοινοποιεί αυτά είτε στον εξουσιοδοτούντα, είτε στον εξουσιοδοτούμενο, είτε σε 
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οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των 

παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999. Για τον σκοπό αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα για χρονικό διάστημα επτά (7) τουλάχιστον ετών. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση και τη 

λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 1, όπως:  

α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους 

οποίους καθορίζονται: 

αα) η πρόσβαση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 1, 

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης των χρηστών,  

αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

εξουσιοδότησης,  

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της,  

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης σε 

αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

γ) η δυνατότητα υποβολής αμφισβητήσεων και ενστάσεων,  

δ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 

και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,  

ε) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και  

στ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π. 

 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος 

νομικού προσώπου μπορεί να υποβάλει αιτήσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

και ηλεκτρονικά, είτε μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης 

(ermis.gov.gr), είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e-kep.gov.gr “ της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Η παραλαβή του 

αποτελέσματος μπορεί να διενεργείται είτε μέσω της αποστολής του στην ηλεκτρονική 

θυρίδα του αιτούντος, είτε μέσω της αποστολής του στην ταχυδρομική διεύθυνση του 

χρήστη με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Τα φυσικά 

πρόσωπα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-

kep.gov.gr», αφού προηγουμένως προβούν σε αυθεντικοποίηση σύμφωνα με το εικοστό 

πέμπτο άρθρο.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση και τη 

λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών της παραγράφου 1, όπως:  

α) οι γενικοί όροι που διέπουν την παροχή της υπηρεσίας προς τους πολίτες, και με τους 

οποίους καθορίζονται: 

αα) η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της παραγράφου 1, 

αβ) ο τρόπος και η διαδικασία αυθεντικοποίησης μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης των χρηστών,  
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αγ) τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

αίτησης,  

αδ) η μορφή και το περιεχόμενό της, 

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης σε αρχή ή 

υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

γ) η δυνατότητα ασκήσεως των εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 

και του ν. 4624/2019 δικαιωμάτων,  

δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας, 

ε) ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων των αιτήσεων, 

στ) ο ορισμός των υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος στο 

αρμόδιο ΚΕΠ και ο τρόπος ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης, 

ζ) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο τριακοστό 

Μέθοδοι ταυτοποίησης 

 

1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης προβαίνει με κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των 

ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος (ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούμενου 

εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται μετά από την ένταξη 

της θετικής αξιολόγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

στον Εθνικό Κατάλογο Εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 

910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L 

257).  

2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 

24 του ανωτέρω Κανονισμού μεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή 

τρίτος δύναται να χρησιμοποιεί μεθόδους ταυτοποίησης με διασφάλιση ισοδύναμη με τη 

φυσική παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το 

ανωτέρω άρθρο 24. Η ισοδύναμη διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται από οργανισμό 

αξιολόγησης συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στην περίπτωση 18 του άρθρου 3 του ανωτέρω 

Κανονισμού. Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη μέθοδο ταυτοποίησης του προηγούμενου 

εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, 

ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. 

 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων 

 

1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε 

υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, 

είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περίπτωσης 27 του άρθρου 3 

του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η 

εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη 
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ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας 

αντίστοιχα. 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη 

υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού 

εγγράφου.  

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 

ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η 

εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται 

ηλεκτρονικά.» 

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών 

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης 

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, καθώς και να αναστέλλεται 

η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση 

των ως άνω εγγράφων.  

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 

 

1. Στο άρθρο 4 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) η παράγραφος 8 αναριθμείται ως παρ. 9 και 

προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως 

προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη 

του Υπουργικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει τις αναγκαίες 

πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση». 

2. Η γενική συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή 

οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα 

ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή 

τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

αντικαθίσταται ως εξής:  
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«1. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω του 

κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση της 

εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των 

εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης 

συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως 

εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή 

υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι 

εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με αντικείμενα 

ενδεικτικά τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 

3979/2011 (Α’ 138), την ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.), την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, 

τα έργα πληροφορικής, για τους ως άνω σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης 

και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των 

εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και 

απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των 

εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την 

προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου 

λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την 

παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους». 

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 

Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (Κ.τ.Π.), η Κ.τ.Π., ως αναθέτουσα αρχή του έργου 

«Σύζευξις ΙΙ», μπορεί να χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης των εκτελεστικών 

δημοσίων συμβάσεων, εκκρεμών και μη, των συμφωνιών πλαίσιο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές 

ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης, καλωδίωσης», «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες Νησίδων 1 – 8» και «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας». 

2. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία μετάβασης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και οι σχετικές 

προθεσμίες και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζεται το μέχρι σήμερα ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες όσον 

αφορά τις ανωτέρω συμφωνίες πλαίσιο. 

 

Άρθρο τριακοστό έκτο 

Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων 

 

1. Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω του 

κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τον περιορισμό της 

φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών, κατά παρέκκλιση 

όλων των κείμενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση, η άυλη συνταγογράφηση 
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διενεργείται σύμφωνα με το παρόν. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται 

και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. 

2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση 

των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι 

επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. 

Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις 

ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του 

τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και 

μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο 

σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. 

3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις 

συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο ασθενής 

ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό του 

τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε 

(barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη 

συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα 

ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, 

στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε 

ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και 

η ημερομηνία αυτής. 

4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον 

φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός 

ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής 

φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός αναζητεί και 

εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της (barcode 

συνταγής). Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό 

μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει 

δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης 

ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη, ο φαρμακοποιός 

εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει 

δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές 

συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη 

κωδικό (one-time-password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο 

πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές 

φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει 
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ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. 

5. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να 

παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου 

λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 

Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

1. Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά το 

προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα 

(12) μηνών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περίπτωσης ιε’ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό 

των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 

(Α’ 134).». 

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το προσωπικό της 

παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55).». 

2. α. Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) παρατείνεται έως τις 31.5.2020. 

β. Προϋπολογισμοί ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία συμβούλια 

και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία 

παρασχέθηκε κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 77 και την παράγραφο 3 του άρθρου 78 

του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και για τους οποίους, έως της έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν 

έχει εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, εκτελούνται 

αμέσως. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 7 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ισχύει αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο 

προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναλόγως και για τους προϋπολογισμούς των νομικών 

προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.  

3. Στις συμβάσεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, των παραγράφων 3, 4 και 6 του εικοστού τέταρτου άρθρου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και σε κάθε άλλη σύμβαση 

προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την οικεία 

βεβαίωση της αναθέτουσας αρχής, το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται προσυμβατικός 

έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων 

χιλιάδων (900.000) ευρώ. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τις 14 Μαρτίου 2020. 

4. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, κατά περίπτωση, μπορεί να 

αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής του 

άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) των περιφερειών και των Δήμων της χώρας.  

5. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 

των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 
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2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τα 

νομικά πρόσωπα.  

6. Αναστέλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπ’ 

αρ. 129/2534/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 108). 

7. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή 

μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός 

κοιμητηρίων. 

8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν 

υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα 

με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα 

αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση 

αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε 

περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.  

9. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους 

λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να 

απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), για το χρονικό διάστημα 

που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα 

συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί 

ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.  

10. Στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μέχρι 

την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την 

παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση 

κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».  

11. α. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α’ 204) 

αντικαθίσταται ως εξής: «β. τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και 

Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους 

πόρους,». 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) 

αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών 

Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή 

έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης 

ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών 

κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και 

προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ 

βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»  
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Άρθρο τριακοστό όγδοο 

Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις της παραγράφου 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του 

οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι δυνατός ο 

περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 

50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η πλήρης 

αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας 

η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρούσας δεν 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στο Πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.». 

2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 

Π.Ν.Π., όπως διαμορφώνεται με την παρούσα, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της από 

11.3.2020 Π.Ν.Π.. 

3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 

11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον 

κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος 

ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με 

αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική 

άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του 

υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική 

Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι 

οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

4. Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Οι 

διευκολύνσεις της παραγράφου 4, καθώς και κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 εφόσον 

εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις 

ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα 

ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς».  

5. Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της 

διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να συντέμνεται ή να 

παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και 

Ασύλου δύναται να προβλέπονται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στις κάθε 

είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) μηνών, κατά παρέκκλιση 
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των κείμενων διατάξεων, ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού και τα 

αναγκαία κριτήρια. 

 

Άρθρο τριακοστό ένατο 

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

 

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που 

ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβληθεί το μέτρο της 

προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), καθώς και του συνόλου ή μέρους των 

υπηρεσιακών μονάδων του που λειτουργούν στην Αττική, σε υπουργεία, Ν. Π .Δ. Δ. και 

ανεξάρτητες αρχές ή στην περιφέρεια. 

2. Κατά το διάστημα της αναστολής της παραγράφου 1, οι συνεδριάσεις των συλλογικών 

οργάνων του Ν.Σ.Κ. μπορούν να γίνονται και από απόσταση, με τη χρήση τεχνολογικών 

μέσων που παρέχουν τα εχέγγυα της μυστικότητας της διαδικασίας.  

3. Τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας 

και Δικαιοσύνης μετά από γραπτή ή προφορική εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. Στην 

απόφαση αυτή ορίζονται το χρονικό διάστημα της αναστολής, πρόβλεψη για τα ζητήματα 

αναστολής ή παρέκτασης κάθε είδους προθεσμιών, κατά το μέρος που αυτά δεν έχουν ήδη 

ρυθμιστεί με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Δικαιοσύνης (Β’ 864), καθώς και λοιπά ζητήματα λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ κατά 

το διάστημα αυτό. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό 

Λειτουργία υγειονομικών επιτροπών 

 

1. Αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID 19 

και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του, η έλλειψη του οποίου 

διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές 

προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους χωρίς την 

αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Κατ΄ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος 

πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον 

από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Η ανάγκη 

πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση αιτιολογείται ειδικά. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αφορούν και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των 

αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

Άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

 

Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης η' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 

της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την παράγραφο 3 του δεκάτου 

τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως 

εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των 
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επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι τρεις ημέρες άδειας ειδικού 

σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη».  

 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης 

 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για τις 

ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

κατά την έναρξη ισχύος του παρούσας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του ν. 4506/2017 (Α΄ 

191) παρατείνονται για δύο (2) μήνες. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το 

προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται 

κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 

Διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης, Ν. Π .Δ. Δ. και Ν. Π .Ι. Δ. - 

Πληρωμή μισθοδοσίας, πρόσθετων αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου 

 

1. Οι φορείς Κεντρικής Διοίκησης, Ν. Π .Δ. Δ. και Ν. Π .Ι. Δ. οφείλουν να εξασφαλίσουν τη 

δυνατότητα ανάρτησης αρχείων μισθοδοσίας (μορφής xml) από έναν ή περισσότερους 

αναπληρωτές εκκαθαριστές πέραν του ενεργού εκκαθαριστή του φορέα τους. Οι 

αναπληρωτές εκκαθαριστές θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το όνομα χρήστη (username) 

και τον κωδικό (password) που έχει χορηγηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Ε.Α.Π.) στον 

ενεργό εκκαθαριστή του εκάστοτε φορέα. Λαμβάνουν μέριμνα για τη δυνατότητα 

απομακρυσμένης πρόσβασης στα συστήματά τους και τη διαρκή ενημέρωσή τους μέσω της 

ιστοσελίδας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) για την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη 

λειτουργία της διαδικασίας μισθοδοσίας.  

2. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να παραχθεί αρχείο μισθοδοσίας για την τρέχουσα 

περίοδο και τύπο πληρωμής, δίνεται η δυνατότητα στους εκκαθαριστές ή τους αναπληρωτές 

τους, να αναρτούν ηλεκτρονικό αρχείο μισθοδοσίας του αμέσως προηγούμενου χρονικού 

διαστήματος, που έχει ήδη πληρωθεί σε αρχείο/α μορφής xml, ακολουθώντας τις οδηγίες 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 

μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.. 

3. Στις περιπτώσεις που καμία από τις δυνατότητες των παραγράφων 1 και 2 δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και τότε μόνον, η πληρωμή της μισθοδοσίας γίνεται βάσει προηγούμενων 

μισθολογικών καταστάσεων, που έχουν προεπιλεγεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 

με ευθύνη των εκκαθαριστών, με αυτόματο τρόπο μέσω νέας εφαρμογής που υλοποιεί η 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Π. 

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν για εκκαθαριστές που εκκαθαρίζουν μόνο χρηματικά 

εντάλματα και πάσης φύσεως αποδοχές σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.). Οι πάσης φύσεως αποδοχές που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. ή καταβάλλονται με τακτικά 

χρηματικά εντάλματα, εφόσον αναρτηθούν, καταβάλλονται στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες. 

5. Μετά από τη λήξη των έκτακτων μέτρων, κάθε διαφοροποίηση του προεπιλεγμένου 

αρχείου που αναρτάται για πληρωμή σε σχέση με το πραγματικό αρχείο που θα έπρεπε να 
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είχε αναρτηθεί, τακτοποιείται από τον εκάστοτε εκκαθαριστή αποδοχών. Στο χρονικό 

διάστημα ισχύος της παρούσας, η Ε.Α.Π. δεν πραγματοποιεί αλλαγές εκκαθαριστών. 

6. Η πληρωμή μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και 

συντάξεων Δημοσίου διενεργείται σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία, χωρίς να απαιτείται 

η προσκόμιση των συγκεντρωτικών καταστάσεων μισθοδοσίας και πρωτότυπων χρηματικών 

ενταλμάτων, πριν από την πληρωμή. Η συμφωνία με τις έντυπες πρωτότυπες καταστάσεις 

και τα χρηματικά εντάλματα γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές μισθοδοσίας και πρόσθετων 

αμοιβών που λαμβάνει, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

7. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 του παρόντος ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η ισχύς τους 

δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄:  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και 

λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού 

από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού - COVID-19 

 

1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

συνιστώνται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα 

δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο την κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών 

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 

νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο Εθνικό 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Η λειτουργία των ομάδων του προηγούμενου εδαφίου 

συνιστά δράση, η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ 

οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από 

πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19», η οποία χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020».  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται οι επιμέρους 

λεπτομέρειες σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 

τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους στην Επικράτεια, οι λεπτομέρειες δράσης τους, η 

λειτουργική τους ένταξη, η διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές 

αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, η διαδικασία πρόσληψης 

προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι ειδικότητες 

απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών 

προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες 

υλοποίησης της πράξης. Οι Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού συγκροτούνται με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέα 

υλοποίησης της πράξης του δευτέρου εδαφίου. 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 
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χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας 

υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις: α) 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη 

στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων 

κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών 

συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας 

ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε 

νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και 

Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη 

διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα 

κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης 

δειγμάτων και ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση. 

Η πρόσκληση για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του 

Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες 

προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το 

κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Το σύνολο της 

αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΜΔΤ 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες 

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 

κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020»). 

 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο 

Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» 

 

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, 

δύναται να παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, 

άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, 

θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας 

υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν 

μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι 

συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και 

εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη 

δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και 

λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

2.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Ι του άρθρου 5 του ν. 1137/1946 (Α΄ 113) 

αντικαθίσταται ως εξής: «Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) διορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος εν ενεργεία ή εν 

αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση 
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του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού 

συμβουλίου του.» 

β. Η παράγραφος Ι του άρθρου 6 του ν. 1137/1946 αντικαθίσταται ως εξής: «Υποδιευθυντής 

του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή ανώτερος εν ενεργεία ή 

εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 

του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του.» 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 

Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας 

 

Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλει κατά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας αιτήσεις για ειδίκευση οι οποίες εκκρεμούν σε περιφέρειες ή 

περιφερειακές ενότητες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να 

προσέλθουν άμεσα για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο προτίμησης των αιτήσεων 

ειδίκευσής τους. Η απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, με ανώτατη διάρκεια τετραμήνου ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID 19. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή θέση ειδικευόμενου, οποιασδήποτε ειδικότητας. Κατά 

τη διάρκεια της ανωτέρω απασχόλησης οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους είναι ισόποσες με 

τις αποδοχές ειδικευόμενων ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών 

κατά τα ανωτέρω δεν λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λήψη τίτλου ειδικότητας. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο 

Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας και 

των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού 

 

1. Θητεία πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των 

εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε μετά από την έναρξη ισχύος της 

από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42) και μέχρι την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, παρατείνεται αυτομάτως για δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  

2. Παρατείνεται η θητεία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και 

των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των 

έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, το αργότερο έως τις 17.5.2020. 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 

Παράταση συμβάσεων εξειδικευόμενων ιατρών – Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού 

 

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που εξειδικεύονται στη λοιμωξιολογία, με τα 

νοσοκομεία όπου υπηρετούν για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης, παρατείνονται 

αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις (4) μήνες λόγω της ανάγκης 

αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής 

τους καταβάλλονται αποδοχές ίσες με αυτές του ιατρικού επικουρικού προσωπικού. Ο 
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χρόνος απασχόλησης των εξειδικευόμενων ιατρών κατά τα ανωτέρω λογίζεται ως χρόνος 

εκπαίδευσής τους για τη λήψη της εξειδίκευσης.  

2. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται έως τις 30.6.2020 να μετακινεί, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, και με 

δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες, επικουρικό ιατρικό, επικουρικό 

νοσηλευτικό και πάσης φύσεως επικουρικό βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων και κέντρων υγείας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας σε άλλα νοσοκομεία ή 

κέντρα υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

 Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο 

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το 

αργότερο έως τις 30.6.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν 

σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες κατά την έναρξη ισχύος 

της παρούσας και κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχει παρέλθει η ισχύς τους, 

ανανεώνονται για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως τις 30.6.2020, 

ως εξής: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των 

ασθενών, διατυπωμένου μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση 

φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την 

επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα 

φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής 

παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται 

κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για 

«επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του 

προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. 

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα 

και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η 

παραλαβή των φαρμάκων είναι δυνατό να γίνει και από τρίτα πρόσωπα με τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά ταυτοποίησης και με τη συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που 

συντάσσεται και παραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης 

αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων 

είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων 

συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας.  

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το 

αργότερο έως τις 30.6.2020, δύναται να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή 
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επαναλαμβανόμενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που 

λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτε πρόκειται να εκδοθούν, 

μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  

 

Άρθρο πεντηκοστό 

Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Σ.Η.Π. 

 

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

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο 

έως τις 30.6.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Προέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν 

θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του 

θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΗΠ.  

 

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο 

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 

περιορισμό 

 

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό κατ’ εφαρμογή της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα 

φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ασφαλισμένους, αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης 

εταιρείας ταχυμεταφοράς. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.  

2. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι 

διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για την υλοποίηση της 

παραγράφου 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, μπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απευθείας ανάθεση και μόνο 

κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 

κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων. 

 

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο 

Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων και 

δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

1. Έως τις 31.5.2020, οι λογαριασμοί των ιδιωτικών φαρμακείων δύνανται να 

εκκαθαρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, (α) με πρόχειρο λογιστικό 

έλεγχο, (β) σε ποσοστό μέχρι 80% του ποσού του τιμολογίου, (γ) χωρίς την αποστολή 

λογαριασμού με τα παραστατικά των συνταγών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με μόνη την ηλεκτρονική 

υποβολή στην ηλεκτρονική πύλη www.eopyykmes.gr του Τιμολογίου, του Συνοδευτικού 

Σημειώματος Υποβολής και της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής. Με απόφαση του 
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Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω 

εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση 

των γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020. 

2. Έως τις 31.5.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα 

στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν. Π .Δ. Δ., οι λοιπές 

δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρμακεία, εξαιρούνται 

της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 

διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα 

εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι πέραν της 

30ης.6.2020. 

 

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο 

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων  

στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy 

 

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

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.6.2020, μηνιαίες ή 

επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς 

χορηγούμενες παροχές της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 7 και της παραγράφου 8 του 

άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και του άρθρου 53 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 

(Ε.Κ.Π.Υ.), ανανεώνονται μετά από τη λήξη τους με την εξής διαδικασία: Οι θεράποντες ιατροί 

δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήματος 

των δικαιούχων που διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, δεν 

απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή, καθώς και η θεώρηση από 

ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται 

δυνάμει της παρούσας και ενημερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της γνωμάτευσης 

(barcode) με κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode) των 

γνωματεύσεων και στον Φάκελο Υγείας τους. Με την έκδοση της γνωμάτευσης από τον ιατρό, 

η γνωμάτευση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία και λοιπούς 

συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του αναγραφόμενου κωδικού γνωμάτευσης 

(barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εκτέλεσης και 

υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Μέχρι τις 30.6.2020 δύνανται να εκδίδονται 

γνωματεύσεις με την ως άνω διαδικασία, οι οποίες εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, 

όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. 

Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης, ήτοι ταυτότητα και 

ΑΦΜ, στα συμβεβλημένα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

παρόχους της επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της γνωμάτευσης. Τα στοιχεία 

ταυτοποίησης του παραλήπτη αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης γνωμάτευσης ή στο 

έντυπο παραλαβής κατά την παραλαβή των συνταγογραφημένων ειδών. 
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Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο 

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

 

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

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της 

νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση 

σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως 

περιφερόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε συμβεβλημένες με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και 

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων 

σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ένταξη του προηγούμενου εδαφίου 

διενεργείται με απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μετά από 

γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) προγράμματος τελικού 

σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος 

Γεννηματάς», με αναλογική κατανομή και με βάση τον τόπο κατοικίας των 

αιμοκαθαιρόμενων, στις πλησιέστερες συμβεβλημένες ΜΤΝ και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού τομέα. 

Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική 

λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι δαπάνες του προηγούμενου 

εδαφίου καλύπτονται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. 

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο 

Παρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού 

 

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών κλάδων 

που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Κεντρική 

Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης, εφαρμόζονται όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου.  

 

Άρθρο πεντηκοστό έκτο 

Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, 

ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων 

 

1. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αδυναμίας 

διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών 

παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τμήμα αυτών, η οποία 

διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

δαπάνες του Οργανισμού πληρωτέες από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις 31.5.2020, 

αποδίδονται σε ποσοστό έως 80% του αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική εκκαθάριση κατά 
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παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, μετά από έλεγχο αποκλειστικώς επί των τιμολογίων 

που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού (e-dapy). Στη συνέχεια 

εκδίδονται συστημικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον 

Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξαρτήτως ορίου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Τα ανωτέρω 

εντάλματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του 

συστήματος ΔΙΑΣ, στην τράπεζα για εκτέλεση πληρωμής. Τα ποσά αυτά δεν κατάσχονται, δεν 

συμψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δημόσιο ή τρίτους. 

2. Το σύνολο της διαδικασίας της παραγράφου 1 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 

ειδικής διάταξης. Επιπλέον, για την κατά τα ανωτέρω υποβολή δεν απαιτούνται η 

προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων ή βεβαίωσης οφειλής της 

παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ’ εξουσιοδότησή του απόφασης, 

οι οποίες θα υποβληθούν μετά από τη λήξη των μέτρων κατά την τελική εκκαθάριση. Η τελική 

εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020. Το ποσοστό του 

αποδιδόμενου ποσού δύναται να επανακαθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του διοικητικού συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα εφαρμογής της 

εξαιρετικής διαδικασίας της παρούσας και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. 

 

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο 

Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ. 

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής και 

εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 

(Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς και οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και 

γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ., παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

 

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο  

Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για 

την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να 

διενεργεί χρηματική δωρεά με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών ειδικού νοσοκομειακού 

εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων προς χρήση ή 

ανάλωση, από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, τις Δημόσιες 

Υγειονομικές Περιφέρειες, τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και όλες τις δομές 

δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Η κατά τα ανωτέρω χρηματική δωρεά εγκρίνεται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του 

Υπουργού Υγείας ως προς το δωριζόμενο ποσό, με ρητή αναφορά στον σκοπό της δωρεάς 

για αγορά ειδών εκ του ανωτέρω εξοπλισμού. Με την εγκριτική δήλωση του Υπουργού Υγείας 

ορίζεται το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας προς το οποίο 
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θα εισφερθεί το ποσό της δωρεάς προκειμένου να διενεργήσει την προμήθεια του 

εξοπλισμού. Στα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στα οποία δύναται να 

εισφερθεί το δωριζόμενο χρηματικό ποσό από τον δωρητή, περιλαμβάνονται ρητά όλα τα Ν. 

Π .Δ. Δ., Ν. Π .Ι. Δ., του Υπουργείου Υγείας, ο ΕΟΔΥ, οι Δ.Υπ.Ε και η ΙΦΕΤ ΑΕ, τα οποία δύνανται 

να διενεργήσουν τη προμήθεια των ειδών της παραγράφου 1 κατά τις διατάξεις της από 

25.2.2020 ΠΝΠ και της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διάδοσης του 

κορωνοϊού. Κάθε νομικό πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς, αρμοδιότητας ή εποπτείας του 

Υπουργείου Υγείας κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο οφείλει να παρέχει 

άμεσα κάθε αναγκαία σύμπραξη δια των οργάνων διοίκησής του για την είσπραξη του ποσού 

της δωρεάς, την υλοποίηση της προμήθειας προϊόντων της παραγράφου 1, και να παρέχει 

αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας για την υλοποίηση των 

σχετικών προμηθειών.  

3. Μετά την υλοποίηση της προμήθειας τα προμηθευθέντα είδη διατίθενται από το νομικό 

πρόσωπο αποδέκτη της δωρεάς προς τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας 

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, που κατανέμει τα προμηθευθέντα 

είδη σε οποιοδήποτε εκ των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του Υπουργείου Υγείας, 

στις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, όλων 

των δομών δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

  

Άρθρο πεντηκοστό ένατο 

Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δύναται, 

κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, πέραν 

της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τη διάταξη του δωδέκατου άρθρου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής 

υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά εργαστήρια), να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εξετάσεων) με Πανεπιστημιακές 

Κλινικές, Μονάδες και Εργαστήρια μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 

της ημεδαπής. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα 

τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ 

των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄: 

               ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Άρθρο εξηκοστό 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
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έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του 

αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η 

παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις 

περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) 

η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο 

ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 

προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. 

2. Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές μπορούν 

να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του άρθρου 

224 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο εξηκοστό πρώτο 

Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, είτε με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και 

Μεταφορών εφόσον πρόκειται για εργοτάξια δημοσίων έργων, είτε με απόφαση των 

Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον πρόκειται για εργοτάξια 

ιδιωτικών έργων, επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα 

εργοτάξια. Με τις κοινές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου προβλέπονται διοικητικά 

πρόστιμα σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παραβιάζουν τους πρόσθετους κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται 

από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο 

Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της 

δημόσιας υγείας και λοιπά ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και 

ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για 

την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και για 

λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που άπτονται κυβερνητικών 

δράσεων στο πλαίσιο αυτό, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.  

2. Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού 
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Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το είδος και το περιεχόμενο 

των ανωτέρω υπηρεσιών.  

 

Άρθρο εξηκοστό τρίτο 

Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου 

 

1. Η προθεσμία υποβολής αίτησης πρώτης καταχώρισης και αίτησης ανανέωσης εγγραφής, 

καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και 

Τοπικού Τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 

2020. 

2. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2020 θεωρείται 

δικαιολογημένη τυχόν διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών 

εφημερίδων έως δεκαπέντε (15) ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο και τυχόν διακοπή έως τεσσάρων 

εκδόσεων των εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων κατ` ανώτατο όριο. 

Για το ανωτέρω διάστημα οι υποχρεώσεις των στοιχείων (α) και (β) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) ως προς τα ελάχιστα όρια που περιγράφονται (αριθμός 

πωλήσεων φύλλων ανά έκδοση και συνολικό εμβαδόν επιφάνειας χαρτιού εκτύπωσης) 

μειώνονται κατά το ήμισυ.  

 

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 

 

Για την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη 

του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα 

που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ της 

παρούσας, και με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και της παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του 

ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και διαδικτυακού περιεχομένου του δημόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία», η Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε. μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή 

συμβάσεις μίσθωσης έργου και να αναθέτει την εκτέλεση έργων για την επίτευξη του ως άνω 

σκοπού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Kατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι 

εργαζόμενοι της Ε.Ρ.Τ. A.E. μπορεί να απασχοληθούν υπερωριακώς, πέραν των ανωτάτων 

ορίων που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄:  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο 

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του  

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

1. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, 

ώστε να καθίσταται δυνατή για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου 

και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, η εξ αποστάσεως διδασκαλία.  
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2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά 

κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη 

διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη 

γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 

συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή 

ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται 

από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί από τον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρκεί δε και μόνη η δήλωσή του περί αποδοχής τους ως προς 

τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες 

μπορούν να κατανέμονται και να διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε εκπαιδευτική 

δομή, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσια ή ιδιωτική, καθώς και στους λοιπούς 

φορείς και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως 

παροχής εργασίας των υπαλλήλων και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών, το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας 

ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, α) 

για την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και 

λογισμικών, β) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης με 

κάθε μέσο των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων και για την 

προμήθεια του αναγκαίου υλικού, καθώς και γ) για την παροχή υπηρεσιών για την 

εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Η σύμβαση ανατίθεται 

με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. 

4. (α) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 3 της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου του ν. 

4093/2012 (Α΄ 222).  

(β) Αποκλειστικά για το έτος 2020, παρατείνεται, έως τις 31.5.2020, η προθεσμία αναγγελίας 

επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 14γ της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012. 

5. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) δύνανται να κάνουν χρήση των ταμειακών 

διαθεσίμων τους έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ συνολικά χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, αποκλειστικά για την 

προμήθεια ειδών της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου και του εικοστού έβδομου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. Η δυνατότητα χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων του προηγούμενου 

εδαφίου ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης 
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λειτουργίας των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19. 

Η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του 

οικείου Α.Ε.Ι. περί αναμόρφωσης του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, με αύξηση 

των πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμού Εξόδου (Κ.Α.Ε.) στους οποίους εντάσσονται οι εν λόγω 

δαπάνες. Η απόφαση της Συγκλήτου κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Π.Γ.Κ.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(Γ.Λ.Κ.).  

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται αναδρομικά από τον χρόνο έκδοσης 

της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄ 783). 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄:  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο εξηκοστό έκτο 

Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έως τις 10 Απριλίου 2020, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του 

π.δ. 126/1986 (Α’ 44), όπως ισχύει, έχουν και δασικοί συνεταιρισμοί που: 

α. είτε εγκρίθηκε το καταστατικό τους από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (Α’ 182), όπως ισχύει, αλλά δεν 

εγγράφησαν έως τις 31 Μαρτίου 2020 στα Μητρώα που προβλέπονται στην ίδια διάταξη, 

β. είτε υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο, γεγονός που 

αποδεικνύεται με την επίδειξη της αίτησης αυτής, αλλά δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση ως 

την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, 

γ. είτε δεν υπέβαλαν αίτηση έγκρισης καταστατικού στο αρμόδιο δικαστήριο έως την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, αλλά υπέβαλαν το προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 

καταστατικό, ως τις 31 Μαρτίου 2020, στην οικεία δασική υπηρεσία, η οποία χορήγησε 

βεβαίωση περί της προσαρμογής του στις προϋποθέσεις του ν. 4423/2016, υπό την αίρεση 

της έγκρισής του από το αρμόδιο δικαστήριο. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση παραχώρησης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης εκδίδεται μέχρι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 

4423/2016. 

ΜΕΡΟΣ Θ΄: 

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ 

Άρθρο εξηκοστό έβδομο 

Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών 

 

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει τη διενέργεια του συνόλου 

των επιχειρησιακών, διοικητικών και οιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών 
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απαιτηθούν, για τον άμεσο και ταχύ επαναπατρισμό, λόγω της διασυνοριακής εξάπλωσης 

του κορωνοϊού COVID-19, των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό 

και αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η διάταξη της παρούσας ισχύει για τέσσερις (4) 

μήνες από τη δημοσίευσή της. 

 

Άρθρο εξηκοστό όγδοο  

Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  

 

1. Προς τον σκοπό μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να 

επιβάλλεται, πλέον άλλων μέτρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην 

Ελληνική Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου 

δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας 

Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί 

έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.  

2. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν, 

με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, να επιβάλλεται, για το 

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, 

απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος 

αριθμός ατόμων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε 

περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της 

εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  

3. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν 

να επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, 

περιορισμοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια. 

Από τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την 

εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Τα μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από 

γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-

19. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας. Παράβαση της παρούσας επισύρει 

τις κυρώσεις της παραγράφου 2 του εξηκοστού ένατου άρθρου. 

4. Σε περίπτωση προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων κατ’ 

εφαρμογή της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 

του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π., με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού είναι 

δυνατόν να εξειδικεύονται τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ’ 

εξαίρεση επιτρέπεται και να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή. 

5. Προς τον σκοπό της μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 είναι 

δυνατόν να τίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 
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Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των 

προσώπων που διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως επίσης στην 

είσοδο και έξοδο από τις δομές αυτές και να λαμβάνονται αναγκαία συναφή μέτρα για την 

προστασία της δημόσιας υγείας, τηρουμένης πάντως της αρχής της αναλογικότητας. Οι 

διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζονται αναλόγως. 

 

Άρθρο εξηκοστό ένατο 

Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και 

διοικητικές κυρώσεις 

 

1. Η περίπτωση α. της παραγράφου 1 του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των 

παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, η 

Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης 

τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α' 133)». 

2. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος, 

χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 

αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ». 

 

ΜΕΡΟΣ Ι΄:  

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο εβδομηκοστό 

Αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων για τη διασφάλιση της προστασίας των 

συνόρων 

 

 Τα θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα τα οποία βρίσκονται στη νομή και κατοχή δημοσίων 

αρχών και δεν έχουν αναζητηθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας τίθενται στην υπηρεσία 

των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, προς τον σκοπό της κάλυψης 

έκτακτων και επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και 

ειδικότερα της προστασίας των εθνικών και ενωσιακών συνόρων, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.  
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Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο  

Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

 

Πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και επέκταση τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο 

χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας εκτέλεσης εργασιών 

μικρής κλίμακας του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν. 

4014/2011 (Α’ 209), του ν. 998/1979 (Α’ 289) και του ν. 3028/2002 (Α’ 153). Τα σχετικά σχέδια 

κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄:  

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο  

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Ο Πρωθυπουργός 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ 

ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 

ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ». 
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Άρθρο 2 

Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και 

Πυροσβεστικού Σώματος 

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«1. Συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, εφεξής Συντονιστικό Όργανο, το 

οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από 

τα εξής μέλη:». 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της 

παραγράφου 3 του άρθρου 7, του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, της 

παραγράφου 2 του άρθρου 17, της παραγράφου 3 του άρθρου 26, του εδαφίου α΄ της 

παραγράφου 3 και της παραγράφου 14 του άρθρου 38, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

3 του άρθρου 39, του εδαφίου α΄ του άρθρου 50 και των παραγράφων 4, 9 και 10 του άρθρου 

53 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, 

νοείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το προσωπικό της παραγράφου 2 δύναται να διατίθεται 

για τη στελέχωση των δομών του Εθνικού Μηχανισμού.» 

 

Άρθρο 3 

Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ 

 

Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ με τις κάτωθι ειδικότητες: 1. Διασώστη - Πληρώματος 

ασθενοφόρου, 2. Νοσηλευτή, 3. Τεχνικού Συνεργείου και 4. Καθαριστή - Καθαρίστριας 

χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης 

υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Το ύψος, ο τρόπος 

καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με όμοια απόφαση 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά διετία. 

 

 

Άρθρο 4 

Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.Υ. 

 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), προστίθεται περίπτωση ιδ΄ , η 

οποία έχει ως εξής: 

«ιδ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών στελέχωσης των δομών της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ, 

ήτοι στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στο Κέντρο Υγείας – Αποκατάστασης -

Αποθεραπείας Κερατέας - Κ. Πρίφτης, στο Γενικό Νοσοκομείο της Θήρας, καθώς και στα 
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Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών είναι δυνατή η τοποθέτηση επικουρικών 

ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών 

που τηρούνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας 

της οποίας λειτουργεί καθεμία από αυτές. Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως εκάστοτε ισχύουν, και η δαπάνη για την 

αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Ε.ΜΥ Α.Ε.. Η διάρκεια της σύμβασής τους 

μπορεί να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως δύο 

(2) έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., εντός της 

γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεμία από τις εν λόγω δομές. Η 

τοποθέτηση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

αιτιολογημένο αίτημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., συνοδευόμενο με τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του 

άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της 

περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων 

του Ε.Σ.Υ..» 

 

Άρθρο 5 

Ρυθμίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ) με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης 

(ΕΔΟΕΑΠ) 

 

1. Οι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πάροχοι 

υγείας δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους του Ενιαίου 

Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) μετά από τη 

σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 36 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (κοινή απόφαση 

Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018, Β΄ 

4898) και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), σχέδιο 

της οποίας υποβάλλεται στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών προς έγκριση. Οι δαπάνες 

της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ δεν προσαυξάνουν τον λογαριασμό των 

παρόχων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου δεν έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σχετικά με την εφαρμογή 

του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής. 

2. Η παροχή φαρμάκων υψηλού κόστους και φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης σε 

δικαιούχους του ΕΔΟΕΑΠ δύναται να πραγματοποιείται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στο 

πλαίσιο της σύμβασης της παραγράφου 1 μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΔΟΕΑΠ.  

3. Κάθε ειδικότερο ζήτημα ή ζήτημα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό που αφορά στην 

υλοποίηση των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινές αποφάσεις 

των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΟΠΥΥ και του ΕΔΟΕΑΠ. 
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Άρθρο 6 

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε. που απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

που διενεργήθηκαν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, χωρίς την υπογραφή σύμβασης, δεν 

αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών που τηρεί η Ε.Π.Υ. (άρθρο 24 του ν. 3846/2010, Α΄ 

66) και δεν υφίστανται προηγούμενες συμβάσεις, με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των 

εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.» 

 

Άρθρο 7 

Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία 

 

Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 

4461/2017 (A΄ 38), η φράση «ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος» αντικαθίσταται με τη 

φράση «15η Απριλίου 2020».  

 

Άρθρο 8 

Ιατρικές εξειδικεύσεις 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), προστίθενται εδάφια 

ως ακολούθως: 

 «Για τις οργανικές θέσεις των ιατρικών εξειδικεύσεων έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα για τις 

οργανικές θέσεις των ειδικευόμενων ιατρών, ήτοι η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 

1397/1983 (Α΄ 143). Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να προέρχονται από μεταφορά/μετατροπή 

οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών και το αντίστροφο. Οι ιατροί που ήδη υπηρετούν 

σε νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. δεσμεύουν τις συγκεκριμένες οργανικές 

θέσεις μέχρι την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του 

ν. 4613/2019 (Α΄78) και μέχρι να συσταθούν οι εν λόγω θέσεις, τυχόν υπηρετούντες ιατροί, 

οι οποίοι δεν ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, λαμβάνουν κανονικά τις 

προβλεπόμενες αποδοχές τους από τις 24 Μαΐου 2019 και έως τη σύσταση των ως άνω 

θέσεων.» 

 

Άρθρο 9 

Ένταξη του Διδυμότειχου στις άγονες περιοχές 

 

1. Προστίθεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α΄ 

73), υποπερίπτωση  α35, η οποία έχει ως ακολούθως : «α35. Νομός Έβρου: Διδυμότειχο.» 

2. Τροποποιείται η υποπερίπτωση β10΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

του π.δ. 131/1987 ως ακολούθως: «β10. Νομός Έβρου: Σουφλί, Ορεστιάδα.» 
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                                                                    Άρθρο 10 

                                                       Επίδομα θέσης ευθύνης 

 

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) η φράση 

«διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) 

ευρώ».  

 

Άρθρο 11 

Παράταση θητείας Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

 

Στο άρθρο 8 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής: 

«12. Η θητεία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. τα οποία έχουν συγκροτηθεί 

έως την 16η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4498/2017 (Α΄ 

172) σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), 

παρατείνεται και μετά την πάροδο της προβλεπόμενης διετίας και μέχρι την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών κρίσης/τοποθέτησης Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που εκκρεμούν στα εν λόγω 

Συμβούλια.» 

 

Άρθρο 12 

Κριτήρια και μεθοδολογία Αξιολόγησης 

 

Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 249 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) ως εξής: 

«4. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες - αξιολογητές 

έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που διαθέτουν ο Ε.Ο.Φ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε. σχετικά με το υπό αξιολόγηση και ένταξη φάρμακο, και γενικώς, σχετικά με κάθε 

φάρμακο. O αιτών Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας έχει πρόσβαση στα δεδομένα του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της νομοθεσίας περί ελεύθερου 

ανταγωνισμού, σχετικά με φάρμακα για τα οποία έχει ήδη καταθέσει αίτηση αξιολόγησης.» 

 

Άρθρο 13 

 Διαδικασία αξιολόγησης 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), τροποποιείται ως εξής: 

«1. Για την αξιολόγηση ενός φαρμάκου από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την ένταξή του 

στον κατάλογο του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), ή την απένταξή του από αυτόν ο 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.): α) υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετική 

αίτηση, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα και 

β) καταβάλλει εφάπαξ τέλος αξιολόγησης, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται ο 

τύπος της αίτησης, τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους 

Κ.Α.Κ. Το καταβαλλόμενο ως άνω τέλος αποτελεί δημόσιο έσοδο, που αποδίδεται με κοινή 
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απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών στο Υπουργείο Υγείας, οι πιστώσεις του 

οποίου βαρύνονται με τις δαπάνες της αποζημίωσης των μελών, των εξωτερικών 

αξιολογητών, των υπαλλήλων της γραμματείας και εν γένει των εξόδων λειτουργίας της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του παρόντος νόμου. 

Τα γενόσημα που έχουν ίδιες δραστικές ουσίες και ενδείξεις με ήδη αποζημιούμενα, δεν 

υπόκεινται σε αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Επίσης, δεν υπόκεινται σε 

αξιολόγηση τα φαρμακευτικά προϊόντα που εγκρίνονται με τη νομική βάση του άρθρου 10 

(β) της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Τα βιο-ομοειδή φαρμακευτικά προϊόντα υπόκεινται σε 

συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο παρόν. Τα βιο-ομοειδή δεν παραπέμπονται σε εξωτερικούς αξιολογητές. 

Κατά τη συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εκτιμώνται τα διαθέσιμα κλινικά και 

επιδημιολογικά δεδομένα και η επίπτωση της νέας θεραπείας στον προϋπολογισμό. Τα 

εμβόλια υπόκεινται σε συνοπτική διαδικασία αξιολόγησης εντός μηνός από την υποβολή της 

αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Επίσης δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση η 

αλλαγή περιέκτη, οι αλλαγές στη συσκευασία, η μετονομασία και αλλαγές σε 

φαρμακοτεχνική μορφή, που αφορούν στην ίδια οδό χορήγησης και τη διαδικασία 

αποδέσμευσης φαρμάκων, ήδη ενταγμένων στον θετικό κατάλογο και δεν επιφέρουν 

επίπτωση στη δαπάνη.» 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), τροποποιείται ως εξής: 

«2. Για την εκτίμηση της επίπτωσης στον προϋπολογισμό από την ένταξη ενός φαρμάκου 

στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέμπει 

υποχρεωτικά προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του άρθρου 254 όλες τις αιτήσεις, οι 

οποίες: α) έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων α` έως γ` της 

παραγράφου 1 του άρθρου 249, β) έχουν λάβει καταρχάς θετική αξιολόγηση βάσει 

συνοπτικής διαδικασίας αξιολόγησης. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εκκινεί και 

ολοκληρώνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του φαρμάκου και γνωμοδοτεί 

αιτιολογημένα, βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σχετικά με την 

επίπτωση στον προϋπολογισμό από την ένταξη ή τη διατήρηση ενός φαρμάκου στον 

Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

λαμβάνει υπόψη την αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως προς την 

επίπτωση στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης των φαρμάκων είτε βάσει επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης είτε βάσει της μη έναρξης ή της μη ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την τελική αιτιολογημένη γνώμη της προς το αρμόδιο 

όργανο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την ένταξη ή απένταξη φαρμάκων και την 

αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, 

ειδικά ως προς τα γενόσημα προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση, καθώς έχουν 

ίδιες δραστικές ουσίες και ενδείξεις με ήδη αποζημιούμενα κατά το παρόν άρθρο, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέμπει τα γενόσημα αυτά στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, 

προκειμένου η τελευταία να κρίνει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εξαίρεσής τους από την 

διαπραγμάτευση κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 (Α’ 

161). Σε περίπτωση που η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι 

νόμιμες προϋποθέσεις εξαίρεσης των γενοσήμων από την διαπραγμάτευση, εκδίδει η ίδια 

αιτιολογημένη γνωμοδότηση για την ένταξη τους ή μη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων 

Φαρμάκων απευθυνόμενη απευθείας προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας για τη 

λήψη της σχετικής απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον δεν συντρέχουν 
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οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019, η Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης διενεργεί την διαπραγμάτευση και μετά την ολοκλήρωσή της, αποστέλλει 

ως προς τα συγκεκριμένα γενόσημα αιτιολογημένη γνωμοδότηση για την ένταξή τους ή μη 

στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων απευθυνόμενη άμεσα προς το όργανο του 

Υπουργείου Υγείας που έχει την αρμοδιότητα για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η ρύθμιση 

των τριών προηγούμενων εδαφίων καταλαμβάνει και τα προϊόντα της παραγράφου 1 του 

άρθρου 51 του ν. 4633/2019, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας έχουν 

ήδη παραπεμφθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.  

 

 

Άρθρο 14 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται ως εξής: 

«2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται τις τιμές ή τις 

εκπτώσεις των φαρμάκων, τα οποία αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή προμηθεύονται τα 

δημόσια νοσοκομεία, να συνάπτει συμφωνίες με τους ΚΑΚ που συμμετέχουν στη σχετική 

διαδικασία διαπραγμάτευσης ως προς το ανωτέρω αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, να 

εισηγείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την επίπτωση στον προϋπολογισμό της 

αποζημίωσης των φαρμάκων και στις περιοριστικά προβλεπόμενες περιπτώσεις που 

ορίζονται ρητά από το νόμο να γνωμοδοτεί απευθείας στον αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 

Υγείας ως προς την ένταξη προϊόντων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Οι 

συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και των ΚΑΚ καθίστανται δεσμευτικές για 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους ΚΑΚ και τα δημόσια νοσοκομεία μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 

του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας περί ένταξης ή απένταξης ή αναθεώρησης του 

Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εφόσον στη σχετική απόφαση το αρμόδιο όργανο 

του Υπουργείου Υγείας αποδέχεται την γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης που ενσωματώνει 

την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ή αποδέχεται τη γνώμη της 

Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, όπου κατά το νόμο αυτή προβλέπεται.»  

 

Άρθρο 15 

 Σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ’ εξαίρεση 

χορηγουμένων φαρμάκων της παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018 

 

Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης με αποκλειστικό έργο τη 

γνωμοδότηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (θετικό κατάλογο), τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί 

και ζητείται να χορηγηθούν για νόσους ή παθολογικές καταστάσεις, άμεσα απειλητικές για 

τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 265 του ν. 4512/2018 (Α’ 5). Έργο της Ειδικής 

Υποεπιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση και η έκδοση απευθείας γνωμοδότησης προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για όσα αιτήματα κατ’ εξαίρεση χορήγησης 

φαρμάκων διαβιβάζονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο της επιτροπής του άρθρου 247 του ν. 

4512/2018 και δεν διακρατώνται προς εξέταση και παροχή γνώμης από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης κατά τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018. Η 
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Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με αποδεδειγμένη 

επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία, συγκροτείται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 

247 του ν. 4512/2018, ο οποίος εισηγείται ως προς τις επιστημονικές ειδικότητες και 

εξειδικεύσεις των μελών, έχει έδρα το Υπουργείο Υγείας και υπάγεται στον Υπουργό Υγείας. 

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Υποεπιτροπής 

Αξιολόγησης, με τον οποίο ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα της συγκρότησης, τα 

ασυμβίβαστα και κωλύματα των μελών της, οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας 

εξέτασης των αιτημάτων, ο τρόπος λειτουργίας της, η γραμματειακή της υποστήριξη, με τρεις 

(3) κατ’ ανώτατο όριο γραμματείς, οι οποίοι τοποθετούνται ή αποσπώνται σε αυτήν κατά 

τους όρους και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018, καθώς 

και τα προσόντα αυτών, οι ειδικές υποχρεώσεις των μελών και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την άσκηση του έργου της. Η αποζημίωση των μελών της Ειδικής 

Υποεπιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και στις κείμενες διατάξεις για το ενιαίο 

μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα, είναι ανάλογη με αυτή των μελών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις 

πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 250 του 

ν. 4512/2018. Μέχρι τη συγκρότηση της ως άνω Ειδικής Υποεπιτροπής τα αιτήματα για την 

κατ’ εξαίρεση χορήγηση φαρμάκων εξετάζονται από την Επιτροπή του άρθρου 247 του ν. 

4512/2018.  

 

 

Άρθρο 16 

Έναρξη ισχύος 

 

 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 
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Αθήνα, 3 Απριλίου 2020 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Σπ. – ΄Αδ. 

Γεωργιάδης 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Ν. – Γ. Δένδιας 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Μιχ. Χρυσοχοΐδης 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Ν. Κεραμέως 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Ι. Βρούτσης 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

Β. Κικίλιας 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Κ. Χατζηδάκης 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Κ. Τσιάρας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Παν. Θεοδωρικάκος 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

Παν. Μηταράκης 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Κων. Αχ. Καραμανλής 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Θεοχ. Θεοχάρης 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

Κυρ. Πιερρακάκης 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

Στ. Πέτσας 
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Αριθμ. 88 / 7 / 2020  
 

 
Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

 
 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 
“Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68) και 

άλλες διατάξεις» 
 

 
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
Ι. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 20.3.2020 Π.Ν.Π., με 
τις διατάξεις της οποίας προβλέπονται τα ακόλουθα:  
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

1. Ο συντελεστής Φ.Π.Α., για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (όπως μάσκες και 
γάντια για την ιατρική, σαπούνι, αντισηπτικά διαλύματα και μαντιλάκια, αιθυλική αλκοόλη 
μετουσιωμένη, η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών κ.λπ.), 
ορίζεται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε έξι τοις εκατό (6%) από είκοσι τέσσερα τοις εκατό 
(24%) που ισχύει.              [άρθρο 1 (άρθρο πρώτο της 
Π.Ν.Π.)] 

 
2.α. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 
μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης και ο 
μισθωτής στον οποίο έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή 
ακινήτου ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο 
πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις. Η ως άνω απαλλαγή 
αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Τέλος χαρτοσήμου και Φ.Π.Α. κατά 
περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει 
από την ανωτέρω μερική καταβολή.  

β. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις 
οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος των ως άνω επιχειρήσεων του οποίου έχει ανασταλεί 
προσωρινά η σύμβαση εργασίας, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς της νόσου, 
υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. 

       [άρθρο 1 (άρθρο δεύτερο της Π.Ν.Π.)] 
 
3. Διενεργείται άμεσα η επιστροφή φόρου, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής 
διατάξεων και εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι 
του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, σε 
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εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, υποθέσεις ελέγχου 
επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή Φ.Π.Α. 
φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.   

[άρθρο 1 (άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π.)] 
 
4. Παρατείνεται, εξαιρετικά για το τρέχον έτος, έως την 31η Μαΐου 2020, η 
δεκαπενθήμερη προθεσμία των παραγράφων 1Α και 1Γ του άρθρου 41 του ν.1249/1982, 
σχετικά με την υποβολή γνώμης δημοτικών συμβούλων για τον προσδιορισμό της αξίας 
ακινήτων.       [άρθρο 1 (άρθρο τέταρτο της Π.Ν.Π.)] 
 
5.α. Μπορεί να παρατείνονται: i) η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η 
είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα και ii) οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών και για τους μισθωτούς σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού.  

β. Στις ως άνω ρυθμίσεις υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα 
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της νόσου του κορωνοϊού, ενώ με υ.α., 
παρέχεται η δυνατότητα επέκτασής τους και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων 
οφειλετών που επλήγησαν οικονομικά από την ίδια αιτία.          [άρθρο 1 (άρθρο 
πέμπτο της Π.Ν.Π.)] 
 
6. Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, από το εθνικό ή το 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): i) των 
δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, που πλήττονται από τη νόσο και ii) των μέτρων για 
την ανάσχεση αυτής. 

  [άρθρο 1 (άρθρο έκτο της Π.Ν.Π.)] 
 
7.α. Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός 
του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του 
επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως 
απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α- τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και του 
βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-
ΕΦΚΑ - τ.ΕΤΑΑ (τ.Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ.Τομέας ΤΣΑΥ, τ.Τομέας Ασφάλισης Νομικών). 

β. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της ως άνω παράτασης 
εξαιρούνται του περιορισμού της παραγράφου8 του άρθρου 6 του ν.1545/1985 αναφορικά 
με τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας στην τετραετία. 

γ. Με κ.υ.α. δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των ως άνω μέτρων.  
           [άρθρο 1 (άρθρο έβδομο της Π.Ν.Π.)] 
 
8. Με κανονιστικές διοικητικές πράξεις λαμβάνονται μέτρα οικονομικής ενίσχυσης 
καθώς και μέτρα διευκόλυνσης (αναστολή) της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.
                  [άρθρο 1 (άρθρο όγδοο της 
Π.Ν.Π.)] 
 
9.  Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου  και υπό τους οριζόμενους 
όρους και προϋποθέσεις, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες:  
   α. να ορίζουν, προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησής τους, για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων, 
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β. να μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου 
ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.      
              [άρθρο 1 (άρθρα ένατο και δέκατο της Π.Ν.Π.)] 

10. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας εργαζόμενων του ιδιωτικού 
τομέα κατά το χρονικό διάστημα που θα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας, 
για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:  

α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται, από τις 18 Μαρτίου 
2020, να μην προβαίνουν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων 
εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελιών αυτές είναι άκυρες.  

β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από 
την εξάπλωση του κορωνοϊού, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή 
του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές 
ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων 
εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση των προτεινόμενων 
ρυθμίσεων, με δυνατότητα παράτασής της, ανάλογα της πορείας εξέλιξης του φαινομένου. 
Οι ως άνω επιχειρήσεις-εργοδότες απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των 
συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και σε περίπτωση 
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επίσης, υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου 
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο 
αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. 

γ. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με 
τα ως άνω αναφερθέντα, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Επίσης, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης είναι και οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 
1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με 
οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους. 

δ. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 
εργαζομένων αντιμετωπίζεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.                             
[άρθρο 1 (άρθρο ενδέκατο της Π.Ν.Π.)] 
 
11. Αναστέλλεται, έως τις 30 Απριλίου 2020, η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
του ν.4325/2015, σχετικά με την απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής 
επίταξης προσωπικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια απεργίας. 

              [άρθρο 1 (άρθρο δωδέκατο της Π.Ν.Π.)] 
 
12.α. Επανακαθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα άσκησης καθηκόντων ιατρού 
εργασίας.  

β. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων, να συνάπτει με απευθείας ανάθεση συμβάσεις 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 
ανά σύμβαση, με αντικείμενο ενδεικτικά την επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών 
συστημάτων, τη δημιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών εφαρμογών και νέων εντύπων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κ.λπ. 

        [άρθρο 1 (άρθρα δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο της Π.Ν.Π.)] 
 
13. Παρατείνονται κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου 2020 (αντί στις 31 
Μαρτίου 2020), οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ καθώς και 
υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους 
αντικείμενο.  
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                 [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο πέμπτο της Π.Ν.Π.)] 
   
14. Παρέχεται στους ωφελούμενους του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους 
αστέγους» το δικαίωμα να λάβουν, μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό, 
το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν.4472/2017 και για χρονικό διάστημα έως και έξι 
(6) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Το ποσό του Επιδόματος 
Στέγασης που θα λάβουν οι ωφελούμενοι είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που λάμβαναν 
από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».  

           [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο έκτο της Π.Ν.Π.)] 
 
 

 ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
1.α. Εισάγονται εξαιρετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων 
λιανικής πώλησης προϊόντων. Ειδικότερα:  
- Επιβάλλεται όριο μέγιστης ποσότητας διάθεσης έως τρία (3) τεμάχια ανά πελάτη 
για κάθε είδος ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής σε κάθε ένα από τα προϊόντα 
απολύμανσης, αιθυλικής αλκοόλης ή αντισηπτικών. 
- Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 
έκδοση απόφασης με αντικείμενο: i) την παράταση του ωραρίου των εμπορικών 
καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων κατά μία (1) ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και κατά δύο (2) ώρες το Σάββατο και ii) την υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγοριών αυτών και τις Κυριακές, είτε για 
όλη την Επικράτεια είτε για μέρος αυτής.  
- Επιβάλλεται υποχρέωση απόσυρσης και μη διάθεσης προϊόντων δειγματισμού, 
ιδίως καλλυντικών, στους καταναλωτές. 

β. Η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις ως άνω υποχρεώσεις επισύρει την 
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.  
[άρθρο 1 (άρθρα δέκατο έβδομο έως δέκατο ένατο και εικοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Επεκτείνεται η αναστολή εφαρμογής των κείμενων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των 
επιχειρήσεων, διατάξεων και στην περίπτωση της τροφοδοσίας των ιδιωτικών 
φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών για χρονικό 
διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.   

       [άρθρο 1 (άρθρο εικοστό της Π.Ν.Π.)] 
 
3.α. Απαγορεύεται η συνομολόγηση ή λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν 
στην πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη 
διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών 
προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, εφόσον τα ωφελήματα 
αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι 
μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και 
υπηρεσίες.  

β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να επιβάλλεται, 
μεταξύ άλλων κυρώσεων, πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 
                                                   [άρθρο 1 (άρθρο εικοστό πρώτο της Π.Ν.Π.)] 
 
4. Δίδεται, με υπουργική απόφαση και για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, 
άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες για διάθεση μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με 
φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής 
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αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol αποκλειστικά για την παραγωγή 
αντισηπτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην Ελληνική Επικράτεια.   
            [άρθρο 1 (άρθρο εικοστό τρίτο της Π.Ν.Π.)] 
 
 ΜΕΡΟΣ Γ’  
 

Εισάγονται ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση επειγουσών 
αναγκών της διοίκησης. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 
1.α. Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του 
ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης): 
i) να εκδίδει έγγραφα και να αιτείται την έκδοση διοικητικών εγγράφων από φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 52 του ν.4635/2019) και ii) να υποβάλει, ηλεκτρονικά, αιτήσεις 
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (ermis.gov.gr) είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής "e-
kep.gov.gr" της ανωτέρω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα. 
 Απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης, για την πρόσβαση αυτών στις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τους ειδικότερα 
καθοριζόμενους τρόπους. 

β. Ορίζεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 καθώς και η 
εξουσιοδότηση μπορεί να συντάσσονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης, μέσω των μνημονευόμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-Dilosi και e-
Exousiodotisi, αντίστοιχα), τηρούνται δε τα σχετικά αρχεία, στη θυρίδα του χρήστη και στη 
θυρίδα του αρμόδιου φορέα, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. 

Η προαναφερόμενη ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και η ηλεκτρονική 
εξουσιοδότηση υλοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα. 

γ. Με υπουργικές αποφάσεις, ρυθμίζονται επιμέρους θέματα σχετικά με την τήρηση 
και τη λειτουργία των ανωτέρω ηλεκτρονικών εφαρμογών. 
                     [άρθρο 1 (άρθρα εικοστό τέταρτο - εικοστό ένατο της Π.Ν.Π.)] 
 
2.α. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με: i) τις μεθόδους ταυτοποίησης του αιτούντος, 
στην οποία προβαίνει ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με δυνατότητα διενέργειας 
ταυτοποίησης και από τρίτο, δυνάμει σύμβασης που έχει συνάψει με τον πάροχο 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ii) τη νομική ισχύ της ηλεκτρονικής υπογραφής και της 
ηλεκτρονικής σφραγίδας επί των ηλεκτρονικών εγγράφων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  

β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
διασποράς της νόσου του κορωνοϊού, για την τροποποίηση, με κ.υ.α., της διαδικασίας 
έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων καθώς και για την 
αναστολή της υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται 
για την έκδοση των εν λόγω εγγράφων. Η ισχύς της εν λόγω προτεινόμενης ρύθμισης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Π.Ν.Π. 

γ. Εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής, με τηλεδιάσκεψη, των συνεδριάσεων του 
Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, 
οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας. Η εν λόγω 
δυνατότητα, όσον αφορά στη Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, υφίσταται μέχρι τις 
30.6.2020. 
                           [άρθρο 1 (άρθρα τριακοστό - τριακοστό τρίτο της Π.Ν.Π.)] 
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3.α. Παρατείνεται, κατά δύο (2) ακόμα μήνες από την έναρξη ισχύος της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. [συνολικά για έξι (6) μήνες αντί τεσσάρων (4) μηνών, που είχε αρχικά προβλεφθεί], 
λόγω του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης της νόσου, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους 
εποπτευόμενους αυτού φορείς, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, με τα ενδεικτικά οριζόμενα αντικείμενα [ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, παροχή 
υπηρεσιών πληροφορικής, παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης 
των κτηρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων 
αυτού κ.λπ.]. 

β. Παρέχεται η δυνατότητα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.» (Κ.τ.Π., ως αναθέτουσα αρχή του έργου «Σύζευξις II»), να χρησιμοποιεί 
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σύναψης των εκτελεστικών δημοσίων συμβάσεων και των μνημονευόμενων 
συμφωνιών - πλαίσιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 
     [άρθρο 1 (άρθρα τριακοστό τέταρτο και τριακοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.)] 
 
4.α. Διενεργείται και εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, η άυλη συνταγογράφηση 
των φαρμάκων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, λόγω του 
κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου. 

β. Καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία, με δυνατότητα παράτασης, της εν λόγω 
άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. 

     [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό έκτο της Π.Ν.Π.)]  
 
5. Εισάγονται κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α. Διευκρινίζεται ότι, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (εφόσον 
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς της νόσου του 
κορωνοϊού), δεν υπόκεινται στους προβλεπόμενους με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 206 
παρ.1 του ν.3584/2007, άρθρο 2 παρ.1 περ.ιε’ του ν.3812/2009 και άρθρο 5 παρ.1 του 
π.δ.164/2004), χρονικούς περιορισμούς.  
 Για το εν λόγω προσωπικό δεν έχουν εφαρμογή οι σχετικές με τη χορήγηση άδειας 
ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών διευκολύνσεων, διατάξεις (άρθρο 5 της 
από 11.3.2020 Π.Ν.Π.). 

β. Παρατείνεται, ειδικά για το έτος 2020, έως τις 31.5.2020, η διάρκεια ισχύος των 
προϋπολογισμών Ο.Τ.Α., του έτους που έχει λήξει. 
 Προβλέπεται η άμεση εκτέλεση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
των νομικών προσώπων αυτών καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.), που έχουν ψηφισθεί από τα οικεία συμβούλια και για τους οποίους δεν έχει 
εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα. 

γ. Καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ, το όριο πάνω από 
το οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για 
τις μνημονευόμενες στις από 11.3.2020 και 14.3.2020 Π.Ν.Π., περιπτώσεις συμβάσεων 
(υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων, εργασίες θανάτωσης και 
υγειονομικής ταφής των χοίρων, ακύρωση εκδηλώσεων κ.λπ.) καθώς και για κάθε σύμβαση 
προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της νόσου. Η εν λόγω προτεινόμενη 
ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από τις 14.3.2020. 
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δ. Παρατείνονται, από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, οι συμβάσεις ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) του προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού καθώς και των νομικών προσώπων αυτών. 

ε. Αναστέλλεται: i) για το έτος 2020, η εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής 
προβολής των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, ii) έως τις 30.6.2020, η ισχύς των 
κειμένων διατάξεων (άρθρο 10 παρ.2 της μνημονευόμενης κ.υ.α.), σχετικά με τη μείωση 
των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων, iii) από την 1η.3.2020 έως και τις 31.5.2020, η καταβολή μισθωμάτων σε 
Δήμους, για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων. 

στ. Προβλέπεται ότι, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για το χρονικό 
διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, επιχειρήσεις που, λόγω των μέτρων αποτροπής της 
διασποράς του κορωνοϊού: i) διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους 
και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να απαλλάσσονται 
από τα αναλογούντα τέλη, ii) διακόπτουν τη λειτουργία τους, μπορεί να απαλλάσσονται 
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.  
 Με την ανωτέρω απόφαση, μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με 
μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του 
διαστήματος απαλλαγής. 

ζ. Παρέχεται η δυνατότητα, στους Δήμους και τις Περιφέρειες, να διενεργούν, μέχρι 
τις 31.5.2020, προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.  

η. Επιτρέπεται, εφεξής, στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 
να συνομολογούν, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), επενδυτικά δάνεια 
και για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της 
δημόσιας υγείας και για εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 69 
παρ.1 του ν.4509/2017), επιτρέπεται η συνομολόγηση δανείων με το Τ.Π.Δ. από τους Ο.Τ.Α. 
α’ και β’ βαθμού, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και τους 
Συνδέσμους Ο.Τ.Α., για την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων υποδομών κ.λπ.]. 
                                             [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό έβδομο της Π.Ν.Π.)] 
 
6.α. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων έναντι του κορωνοϊού, παρέχεται, με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα 
διεύρυνσης [όχι μόνο περιορισμού, που ισχύει (άρθρο 5 παρ.7 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.)] 
των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%), για συγκεκριμένο διάστημα ή και της πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης του 
κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία καθώς και της εξυπηρέτησης του κοινού με κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Η έναρξη ισχύος της προτεινόμενης 
ρύθμισης ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.  

β. Προβλέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού στον υπάλληλο του 
Δημοσίου, σε περίπτωση που απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό λόγω των έκτακτων 
μέτρων για τον κορωνοϊό και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και απουσιάζει δικαιολογημένα από την 
Υπηρεσία. Η άδεια αυτή δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του 
υπαλλήλου ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική 
Επιτροπή. Οι εν λόγω υπάλληλοι προσμετρώνται στους υπαλλήλους που μπορούν να 
παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

γ. Επεκτείνεται η χορήγηση των διευκολύνσεων του άρθρου 5 της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. (άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων, μειωμένο ωράριο εργασίας) και στους 
γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε 
βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

δ. Αναστέλλονται, από τις 11.3.2020 και για δύο (2) μήνες, οι πάσης φύσεως 
προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Διοίκησης. Με 
υπουργική απόφαση, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, 
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εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού και πάντως όχι πέραν της 
31ης.12.2020. 

ε. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., της διαδικασίας 
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με 
συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) μηνών, στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών 
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του 
ανωτάτου αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού και των αναγκαίων κριτηρίων. 
                                               [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό όγδοο της Π.Ν.Π.)] 

 
7. Αναστέλλεται προσωρινά (μερικά ή ολικά) η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) καθώς και του συνόλου ή μέρους των 
υπηρεσιακών μονάδων του που λειτουργούν στην Αττική, σε υπουργεία, Ν. Π .Δ. Δ. και 
ανεξάρτητες αρχές ή στην περιφέρεια, προς το σκοπό της αποφυγής κινδύνου διασποράς 
της νόσου του κορωνοϊού. 
                 [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό ένατο της Π.Ν.Π.)] 
 
8. Δεν απαιτείται, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς της 
νόσου, η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη στις πάσης φύσεως 
υγειονομικές επιτροπές.   
                                                   [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό της Π.Ν.Π.)] 
 
9.α. Επεκτείνεται και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του 
ν.3429/2005, η πρόβλεψη (άρθρο 4 παρ.3 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.) για την κάλυψη από 
τον εργοδότη των τριών (3) ημερών άδειας ειδικού σκοπού (ίσχυε μόνο για τους 
εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα), στο πλαίσιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού.  

β. Παρατείνονται για δύο (2) μήνες, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας 
(π.δ.164/2004), οι συμβάσεις ι.δ.ο.χ. του προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες 
καθαριότητας των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά την 
έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων (άρθρο όγδοο του ν.4506/2017). Η κατά τα 
ανωτέρω παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, 
βάσει της οποίας προσλήφθηκε το προαναφερόμενο προσωπικό. 

γ. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης ηλεκτρονικών 
αρχείων μισθοδοσίας των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου (Ν. Π .Δ. Δ.) και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν. Π .Ι. Δ.) καθώς και 
διενέργειας της πληρωμής της μισθοδοσίας, των πρόσθετων αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης 
και των συντάξεων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα εν λόγω ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η ισχύς της εν λόγω προτεινόμενης ρύθμισης εκτείνεται μέχρι τις 30.6.2020 και 
μπορεί να παραταθεί, με υπουργική απόφαση. 
[άρθρο 1 (άρθρα τεσσαρακοστό πρώτο - τεσσαρακοστό τρίτο της Π.Ν.Π.)] 
  
 ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
 
1.α. Συνιστώνται Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού με δυνατότητα 
δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια και αντικείμενο: i) την κατ’ οίκον παροχή 
υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-
πιθανών κρουσμάτων του κορωνοϊού και ii) την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).  

Η λειτουργία των εν λόγω Κ.ΟΜ.Υ. χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 -2020». 

Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού 
Σκοπού, (η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, οι επιμέρους περιοχές ευθύνης τους 
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στην Επικράτεια, η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., οι 
ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των 
αμοιβών προσωπικού, οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων κ.λπ.). 

β. Δύναται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), εφόσον εξακολουθεί να 
υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς της νόσου του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων περί 
προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις: 

 i) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. για τη στελέχωση κινητών 
μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού, 

 ii) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας 
καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων, 

 iii) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, 
  iv) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες 
υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, 
  v) ενίσχυσης του τηλεφωνικού του κέντρου σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. 
για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα 
κρούσματα κορωνοϊού, 
 vi) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων και  
vii) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση.  

Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω θα 
χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 
–2020»).  [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Δύναται, με κ.υ.α και άνευ αντιτίμου, να παραχωρούνται στο Δημόσιο, για χρονικό 
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και 
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, οι 
εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας του 
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού «Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.», για την κάλυψη 
αναγκών δημόσιας υγείας.                           [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο της 
Π.Ν.Π.)] 
 
3. Προβλέπεται η άμεση ανάληψη καθηκόντων, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων, στα νοσοκομεία προτίμησής τους, ιατρών άνευ ειδικότητας, που έχουν λάβει 
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλει, κατά την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων, αιτήσεις για ειδίκευση, οι οποίες εκκρεμούν, σε περιφέρειες ή 
περιφερειακές ενότητες. 
 Η απασχόλησή τους διενεργείται με σχέση ι.δ.ο.χ. με ανώτατη διάρκεια 
τετραμήνου, με αποδοχές ισόποσες αυτών των ειδικευόμενων ιατρών, ενόψει της ανάγκης 
αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού.  
                                          [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της Π.Ν.Π.)] 
 
4.α. Παρατείνεται αυτομάτως για δύο (2) μήνες, από την έναρξη ισχύος της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π., η θητεία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών του 
Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε μετά 
από την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. και μέχρι την έναρξη ισχύος της υπό 
κύρωση Π.Ν.Π. 
   β. Παρατείνεται επίσης, το αργότερο έως τις 17.5.2020, η θητεία των συλλογικών 
οργάνων και επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών 
προσώπων αυτού, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.   [άρθρο 1 (άρθρο 
τεσσαρακοστό έβδομο της Π.Ν.Π.)] 
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5. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-
19: 

α. Παρατείνονται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις (4) μήνες, 
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ιατρών, που εξειδικεύονται στη λοιμωξιολογία, με τα 
νοσοκομεία όπου υπηρετούν για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης. Κατά τη διάρκεια της 
απασχόλησής τους, καταβάλλονται αποδοχές ίσες με αυτές του ιατρικού επικουρικού 
προσωπικού. 

β. Δύναται ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, έως τις 30.6.2020, να μετακινεί 
επικουρικό ιατρικό, επικουρικό νοσηλευτικό και πάσης φύσεως επικουρικό βοηθητικό 
προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας από νοσοκομεία ή κέντρα 
υγείας σε άλλα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων 
διατάξεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις 
(3) επιπλέον μήνες.                        [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 
της Π.Ν.Π.)] 
 
6. Καθορίζεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, η διαδικασία: i) 
επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ii) συνέχισης της 
αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, για φάρμακα που 
εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.). 

 [άρθρο 1 (άρθρα τεσσαρακοστό ένατο και πεντηκοστό της Π.Ν.Π.)] 
 

7.α. Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής φαρμάκων, από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς σε ευπαθείς ομάδες και σε 
ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την 
έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

β. Οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για την 
υλοποίηση των παραπάνω καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απευθείας 
ανάθεση και μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά παρέκκλιση κάθε 
σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας.     [άρθρο 1(άρθρο 
πεντηκοστό πρώτο της Π.Ν.Π.)]      
8.α. Καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής και εκκαθάρισης λογαριασμών ιδιωτικών 
φαρμακείων και δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά παρέκκλιση της 
κείμενης νομοθεσίας, έως την 31η.5.2020.  
   β. Δύναται να παρατείνεται και όχι πέραν της 30ης.6.2020, το χρονικό διάστημα 
εκκαθάρισης, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών 
διατάξεων.   
                                         [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)] 
 
9. Καθορίζεται η διαδικασία ανανέωσης των μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων 
ιατρικών γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων, για τις οριζόμενες χορηγούμενες παροχές, 
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού και για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η.6.2020. 

[άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό τρίτο της Π.Ν.Π.)] 
 

10. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης, σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες 
αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) ιδιωτικών 
κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) για τη διενέργεια τακτικών 
αιμοκαθάρσεων, των άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μ.Τ.Ν. δημόσιου 
νοσοκομείου, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς της νόσου 
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και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη 
ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  

Με υ.α., καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των εν 
λόγω δαπανών, οι οποίες θα καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω της έκτακτης 
χρηματοδότησης αυτού από το Υπουργείο Υγείας. 

       [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)] 
 
11. Χορηγείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ.5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. άδεια 
ειδικού σκοπού και στους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς 
εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και 
λοιπών κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
στην Κεντρική Υπηρεσία καθώς και στους προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης. 
                      [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.)] 
 
12. Προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς του κορωνοϊού, 
αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των 
ιδιωτών παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τμήματος αυτών, 
δαπάνες του Οργανισμού πληρωτέες, από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων 
ρυθμίσεων έως τις 31.5.2020, αποδίδονται σε ποσοστό έως 80% του αιτούμενου ποσού, 
χωρίς τελική εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα. Τα ποσά αυτά δεν κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται και δεν παρακρατούνται 
από το Δημόσιο ή τρίτους.  

Η τελική εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η.7.2020. Το ποσοστό του 
αποδιδόμενου ποσού δύναται να επανακαθορισθεί με κ.υ.α. Με όμοια απόφαση δύναται 
να παραταθεί το χρονικό διάστημα εφαρμογής της εν λόγω εξαιρετικής διαδικασίας και 
πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2020.         [άρθρο 1 (άρθρο 
πεντηκοστό έκτο της Π.Ν.Π.)] 

 
13. Παρατείνονται, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής 
και εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 
(Ε.Κ.Π.Υ.) καθώς και οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και 
γνωματεύσεων παροχών Ε.Κ.Π.Υ.                           [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό έβδομο της 
Π.Ν.Π.)] 
 
14. Προβλέπεται η διαδικασία διενέργειας χρηματικής δωρεάς από οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών ειδικού 
νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 
προς χρήση ή ανάλωση, από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, τις 
Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες, τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια καθώς και όλες 
τις δομές δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της διασποράς της νόσου, για χρονικό 
διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό όγδοο της Π.Ν.Π.)] 
 
15. Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα στον Ε.Ο.Δ.Υ., κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, 
να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας 
(διαγνωστικών εξετάσεων) και με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες και Εργαστήρια, 
μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) καθώς και με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της 
ημεδαπής. 
              [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό ένατο της Π.Ν.Π.)] 
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 ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
 

1. Επιτρέπεται, με υ.α., και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων: 
   - η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, 
   - η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις 
περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη, 
   - η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το 
στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών, 
   - η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών.   
                 [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Προβλέπεται, με κ.υ.α, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, η επιβολή 
πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
παραβιάζουν τους προαναφερόμενους πρόσθετους κανόνες, πλέον των λοιπών κυρώσεων 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  
          [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό πρώτο της Π.Ν.Π.)] 
 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄  
 

1. Επιτρέπεται και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, η κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών καθώς 
και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για 
ειδικότερα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και για λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα 
κοινωνικού ενδιαφέροντος.   [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Παρατείνεται, μέχρι και 30.4.2020 (έληξε 31.3.2020), η προθεσμία υποβολής 
αίτησης πρώτης καταχώρισης και αίτησης ανανέωσης εγγραφής καθώς και υποβολής των 
σχετικών δικαιολογητικών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου. 

Κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2020, 
θεωρείται δικαιολογημένη τυχόν διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και 
τοπικών εφημερίδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.        [άρθρο 1 (άρθρο 
εξηκοστό τρίτο της Π.Ν.Π.)] 
 
3.α. Παρέχεται η δυνατότητα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς 
της νόσου για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες 
από τη θέση σε ισχύ των προτεινόμενων ρυθμίσεων, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου και να αναθέτει την εκτέλεση έργων, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και της παραγωγής, μετάδοσης και 
εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και διαδικτυακού περιεχομένου του 
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία». 
   β. Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι της Ε.Ρ.Τ. A.E. μπορεί να 
απασχοληθούν υπερωριακώς, πέραν των ανωτάτων ορίων που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις.  

 [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)]  
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 
 

Εισάγονται επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Ειδικότερα:  

1. Επιτρέπεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως διδασκαλία για το σύνολο των 
εκπαιδευτικών δομών ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημοσίων ή ιδιωτικών.  
 

2. Επιτρέπεται, επίσης, στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον 
εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να 
αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου και του συνόλου 
των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημοσίων ή ιδιωτικών καθώς 
και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. 
 

3. Παρέχεται η δυνατότητα, για τους ανωτέρω λόγους, το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων, για: i) την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών 
συσκευών και λογισμικών, ii) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και 
ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των 
υπαλλήλων και για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού και iii) την παροχή υπηρεσιών για 
την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για την επίτευξη της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας των υπαλλήλων και την 
εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων, οι συναπτόμενες δε συμβάσεις ανατίθενται 
με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. 
 

4. Προβλέπεται, αποκλειστικά για το έτος 2020, η παράταση, έως τις 31.5.2020 της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου καθώς και αναγγελίας επικαιροποίησης της 
άδειας των εν λόγω εκπαιδευτικών μονάδων. 

 
5.α. Παρέχεται η δυνατότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) να κάνουν 
χρήση των ταμειακών διαθεσίμων τους, έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 
συνολικά, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, για την προμήθεια, 
αποκλειστικά, ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 12 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. και στο 
άρθρο εικοστό έβδομο της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (υγειονομικό υλικό και μέσα ατομικής 
υγιεινής και συλλογικής προστασίας από τη νόσο, υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την 
επίτευξη της εξ αποστάσεως λειτουργίας των Α.Ε.Ι. κ.λπ.) και για το χρονικό διάστημα της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. λόγω της νόσου του κορωνοϊού. 
   β. Καθορίζεται ειδικά η εφαρμοζόμενη διαδικασία για την κατά τα ανωτέρω χρήση 
των ταμειακών διαθεσίμων των Α.Ε.Ι. 
       [άρθρο 1(άρθρο εξηκοστό πέμπτο της Π.Ν.Π.)]  
 
  ΜΕΡΟΣ Η΄  
 

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και συγκεκριμένα, παρέχεται το δικαίωμα και στους δασικούς συνεταιρισμούς 
που έχει εγκριθεί το καταστατικό τους από το αρμόδιο δικαστήριο ή έχουν υποβάλει 
σχετική αίτηση έγκρισης αυτού, ειδικά για το διαχειριστικό έτος 2020, να υποβάλουν, στην 
αρμόδια Δασική Υπηρεσία, έως τις 10.4.2020, αίτηση παραχώρησης της εκμετάλλευσης 
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δάσους ή/και ανάληψης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης αυτού. [Κατά τα ισχύοντα, το 
εν λόγω δικαίωμα έχουν οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) που έχουν 
προσαρμοσθεί στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4423/2016.          [άρθρο 
1 (άρθρο εξηκοστό έκτο της Π.Ν.Π.)]  
 
  ΜΕΡΟΣ Θ΄  
 

Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του 
νόσου του κορωνοϊού και την αντιμετώπιση των συνεπειών του και λαμβάνονται μέτρα για 
την προστασία των συνόρων της χώρας. Ειδικότερα: 
 
1. Ανατίθεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η αρμοδιότητα για τη διενέργεια του 
συνόλου των επιχειρησιακών, διοικητικών και οιωνδήποτε άλλων πράξεων και ενεργειών 
απαιτούνται, για τον άμεσο και ταχύ επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται 
στο εξωτερικό και αιτούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η εν λόγω διάταξη ισχύει για 
τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  
                 [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό έβδομο της Π.Ν.Π.)]  
 
2.α. Επιτρέπεται, με κ.υ.α., η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική 
Επικράτεια υπηκόων τρίτων κρατών. Η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τους υπηκόους 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Συμφωνίας Σένγκεν, 
συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους.  

β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), να 
επιβάλλει με απόφασή του, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την 
Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, 
στις οποίες επιτρέπεται να συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια 
απόφαση μπορεί να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της 
προαναφερόμενης απαγόρευσης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που 
προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  

γ. Περαιτέρω, μπορεί να επιβάλλονται, με κ.υ.α., για το απολύτως αναγκαίο χρονικό 
διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην 
Επικράτεια, πλην των ρητά οριζόμενων εξαιρέσεων (εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή 
επαγγελματικών αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο). Σε 
περίπτωση παραβίασης της ως άνω τιθέμενης απαγόρευσης, επιβάλλεται, από τις αρμόδιες 
αρχές, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ανεξάρτητα από τυχόν 
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.  

δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση, των 
τουριστικών καταλυμάτων, η λειτουργία των οποίων επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση της 
προσωρινής γενικής απαγόρευσης που έχει επιβληθεί με την από 25.2.2020 Π.Ν.Π. και να 
τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία τους αυτή.  

ε. Ομοίως, με κ.υ.α., μπορεί να τίθενται περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των 
προσώπων που διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας μεταναστών, όπως επίσης στην 
είσοδο και έξοδο από τις δομές αυτές και να λαμβάνονται αναγκαία συναφή μέτρα για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, με την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. 
  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω μέτρα, προβλέπεται η επιβολή 
ποινής φυλάκισης έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη 
διάταξη.       [άρθρο 1(άρθρο εξηκοστό όγδοο της Π.Ν.Π.)] 
 
3.α. Διευρύνεται το αντικείμενο των αρμόδιων αρχών για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
του συνόλου των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της 
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νόσου, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών 
κυρώσεων.  

β. Θεσπίζεται για κάθε παράβαση η επιβολή διοικητικού προστίμου πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, στα φυσικά πρόσωπα, 
που παραβιάζουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της νόσου, χωρίς 
να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.                                 [άρθρο 1 (άρθρο 
εξηκοστό ένατο της Π.Ν.Π.)] 

 
ΜΕΡΟΣ Ι΄ 

 
1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του 
δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα, της προστασίας των εθνικών και ενωσιακών 
συνόρων, επιτρέπεται η αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων, τα οποία 
βρίσκονται στη νομή και κατοχή δημοσίων αρχών και δεν έχουν αναζητηθεί έως τη 
δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Τα εν λόγω οχήματα τίθενται στην υπηρεσία 
των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση. 
               [άρθρο 1(άρθρο εβδομηκοστό της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως εργασίες για την κατασκευή και επέκταση τεχνητού 
εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου, εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας 
εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας, εξαιρούνται δε από την εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αντιμετώπιση αυθαίρετης 
δόμησης καθώς και για την προστασία των δασών και των αρχαιοτήτων πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  

        [άρθρο 1 (άρθρο εβδομηκοστό πρώτο της Π.Ν.Π.)] 
 
 
II. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και 
του Πυροσβεστικού Σώματος και ανατίθενται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η 
αρμοδιότητα συγκρότησης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας καθώς και οι 
λοιπές μνημονευόμενες αρμοδιότητες, οι οποίες σήμερα ασκούνται από τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.                  
(άρθρο 2)        
 
 
ΙΙΙ. Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα 
προβλέπονται τα εξής: 
 
1. Χορηγείται στους υπαλλήλους του Ε.Κ.Α.Β. με τις κάτωθι ειδικότητες: (i) Διασώστη - 
Πληρώματος ασθενοφόρου, (ii) Νοσηλευτή, (iii) Τεχνικού Συνεργείου και (iv) 
Καθαριστή/στριας, ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της 
προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής (σήμερα η εν λόγω αποζημίωση χορηγείται μόνο 
στους Διασώστες - Πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.). Η αποζημίωση αυτή είναι 
ακατάσχετη και αφορολόγητη, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, οι δικαιούχοι, 
η διαδικασία, οι προϋποθέσεις χορήγησής της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
καθορίζονται με κ.υ.α.. Με όμοια απόφαση, αναπροσαρμόζεται το ύψος αυτής ανά διετία.                            
                          (άρθρο 3) 
 
2.α. Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών σε δομές της Ανώνυμης 
Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων 
αναγκών τους. 
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   β. Οι εν λόγω ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις 
αποδοχές του Επιμελητή Β` του Ε.Σ.Υ. και το κόστος μισθοδοσίας τους βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Α.Ε.ΜΥ Α.Ε.  
   γ Οι συμβάσεις των ανωτέρω μπορεί να είναι μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα 
παράτασής τους μέχρι δύο (2) έτη, εφόσον το κόστος μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.  (άρθρο 4) 
 
3.α. Δύνανται οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχοι υγείας, να παρέχουν 
υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού 
Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) μετά από τη σύναψη σχετικής σύμβασης 
μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι δαπάνες της 
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν θα προσαυξάνουν το λογαριασμό 
των παρόχων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και ως εκ τούτου δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013 σχετικά με την εφαρμογή του 
μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής (rebate και clawback). 
   β. Δύναται να πραγματοποιείται από τα Φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ η παροχή Φαρμάκων 
Υψηλού Κόστους και φαρμάκων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης σε δικαιούχους του 
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στο πλαίσιο της προαναφερόμενης σύμβασης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.            
               (άρθρο 5) 
 
4. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 και για πέντε (5) ακόμα μήνες από τη 
λήξη της, ήτοι από 31 Οκτωβρίου 2019, η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του 
ν.4332/2015, που αφορά στην εξόφληση (κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση 
οριζόμενων διατάξεων) υποχρεώσεων που απορρέουν από προμήθειες υλικών – αγαθών 
και παροχή υπηρεσιών, των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.ΠΕ., χωρίς υπογραφή 
σύμβασης κ.λπ.   
           (άρθρο 6)  
 
5. Επανακαθορίζεται η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για 
απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία χωρίς εξετάσεις.                                                           
(άρθρο 7)  
 
6.α. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης, κατάργησης ή μεταφοράς οργανικών θέσεων 
ιατρών προς εξειδίκευση, με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται στην κείμενη 
νομοθεσία για τους ειδικευόμενους ιατρούς. 
   β. Προβλέπεται η δυνατότητα να προέλθουν οι ανωτέρω θέσεις και από 
μεταφορά/μετατροπή υφιστάμενων οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών. 
   γ. Ορίζεται ότι, από 24.05.2019 και μέχρι τη σύσταση των θέσεων εξειδικευόμενων 
ιατρών, τυχόν υπηρετούντες ιατροί, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη επαγγελματική 
δραστηριότητα, θα λάβουν κανονικά τις προβλεπόμενες αποδοχές από την εν λόγω 
ημερομηνία και μετά.                               (άρθρο 8) 
 
7. Εντάσσεται και το Διδυμότειχο του νομού Έβρου στις προβληματικές και άγονες περιοχές 
Α΄ κατηγορίας (από Β΄ κατηγορίας που είναι σήμερα) του π.δ.131/1987.                                                                                         
(άρθρο 9) 
 
8. Ορίζεται σε διακόσια ενενήντα (290) ευρώ, από διακόσια πενήντα (250) ευρώ που ισχύει, 
το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των Τμημάτων της Ιατρικής και 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων.  
                                                                                         (άρθρο 10) 
 
9. Παρατείνεται η θητεία των μελών των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. και 
μετά την πάροδο της προβλεπόμενης διετίας και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
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κρίσης/τοποθέτησης Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που εκκρεμούν ενώπιόν τους.    
           (άρθρο 11) 
 
10. Περιορίζεται η πρόσβαση κάθε αιτούντος Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικού προϊόντος, μόνο στις πληροφορίες του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης που σχετίζονται με τα φάρμακα, για τα οποία έχει ήδη καταθέσει αίτηση 
αξιολόγησης.                       (άρθρο 12) 
 
11.α. Αποσαφηνίζεται ότι, για την απένταξη ενός φαρμάκου από τον κατάλογο 
αποζημιούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του άρθρου 12 του ν.3816/2010 
απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας προς την 
Επιτροπή Αξιολόγησης και η καταβολή εφάπαξ τέλους αξιολόγησης. 
   β. Εισάγεται εξαιρετική διαδικασία ειδικά ως προς τα γενόσημα προϊόντα, τα οποία 
κατά το νόμο δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση, αλλά παραπέμπονται στην Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω Επιτροπή αποστέλλει αρμοδίως 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση άμεσα προς τον Υπουργό Υγείας για την ένταξη τους ή μη στο 
Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. 
                                     (άρθρα 13 και 14) 
 
12.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και έχει γραμματειακή υποστήριξη από τρεις (3) κατ΄ 
ανώτατο όριο γραμματείς, με αποκλειστικό έργο τη γνωμοδότηση για τη χορήγηση κατ’ 
εξαίρεση φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, 
τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί και ζητείται να χορηγηθούν για νόσους ή παθολογικές 
καταστάσεις, άμεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στην 
υγεία. 
   β. Η αποζημίωση των μελών της Ειδικής Υποεπιτροπής καθορίζεται με κ.υ.α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις 
του τέλους αξιολόγησης που καταβάλλει ο Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 
φαρμακευτικού προϊόντος, κατά την υποβολή αίτησης αξιολόγησης.    
           (άρθρο 15) 
 
 
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά 
αποτελέσματα: 
 
 
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού  
 
1. Ετήσια δαπάνη συνολικού ποσού 910 χιλ. ευρώ, η οποία αναλύεται σε:      
   - 893 χιλ. ευρώ περίπου, από την αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης, στους 
προϊσταμένους των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, 
σε διακόσια ενενήντα (290) ευρώ από διακόσια πενήντα (250) ευρώ, που ισχύει. (άρθρο 
10) 
   - 17 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Ειδικής 
Υποεπιτροπής Αξιολόγησης με αποκλειστικό έργο τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση φαρμάκων, 
που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. (άρθρο 15) 
 
2. Δαπάνη ύψους 304 εκατ. ευρώ περίπου από τη λήψη μέτρων οικονομικής 
ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους 
ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. [άρθρο 1 (άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π.)]  
3. Δαπάνη ύψους 1,637 δισ. ευρώ περίπου από την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, 
ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού: α) στους εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών, των 

128



 

οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει τεθεί σε αναστολή και β) στους εργαζόμενους 
των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020. 
[άρθρο 1 (άρθρο ενδέκατο της Π.Ν.Π.)] 
 
4. Δαπάνη ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου από τη δυνατότητα σύναψης από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο τέταρτο της Π.Ν.Π.)] 
 
5. Δαπάνη ύψους 236 χιλ. ευρώ περίπου από την παροχή στους ωφελούμενους του 
προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του δικαιώματος να λαμβάνουν, 
μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό, το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 
του ν.4472/2017 και για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων. [άρθρο 1 (άρθρο δέκατο έκτο της Π.Ν.Π.)]  
 
6. Δαπάνη ύψους 12,7 χιλ. ευρώ περίπου από την παράταση για δύο (2) μήνες, των 
συμβάσεων ι.δ.ο.χ. του προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας των 
κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. [άρθρο 1 (άρθρο 
τεσσαρακοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)]  
 
7. Δαπάνη από: α) τη σύσταση των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού για την κατ’ οίκον παροχή 
υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα, 
που ενδέχεται να είναι κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 καθώς και την παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσηλευτικές μονάδες και 
το Ε.Κ.Α.Β. [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)],  

β) την κάλυψη αναγκών του Ε.Ο.Δ.Υ. [προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος 
διαχείρισης δειγμάτων, αγορά θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, πρόσληψη τεχνικού 
συμβούλου κ.λπ.] [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)],  

γ) την καταβολή αποδοχών ειδικευόμενου σε προσλαμβανόμενους, κατά παρέκκλιση 
των κείμενων διατάξεων, ιατρούς άνευ ειδικότητας, με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. τεσσάρων 
(4) μηνών [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της Π.Ν.Π.)],  

δ) την παράταση, έως και τέσσερις (4) μήνες, των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 
ιατρών, που εξειδικεύονται στη λοιμωξιολογία και την καταβολή σε αυτούς αποδοχών ίσων 
με αυτών του ιατρικού επικουρικού προσωπικού, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους 
[άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο της Π.Ν.Π.)], 

ε) την καταβολή αποζημίωσης σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες 
αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μ.Χ.Α., για τη 
διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μ.Τ.Ν. 
δημόσιου νοσοκομείου [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)],  

στ) την κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας 
και ενημέρωσης των πολιτών καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται 
για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας 
και για λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. [άρθρο 1 (άρθρο 
εξηκοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)]  

Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα.  
 
8. Δαπάνη από: α) την κάλυψη του κόστους αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων 
για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών "e-Dilosi", "e-Exousiodotisi", "ermis.gov.gr" 
και "e-kep.gov.gr", για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων ή την ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήματος στα Κ.Ε.Π., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης [άρθρο 1 
(άρθρα εικοστό τέταρτο - εικοστό ένατο της Π.Ν.Π.)], 
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   β) τη διενέργεια των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη 
και την ως εκ τούτου, κάλυψη του κόστους προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, 
εγκατάστασης υποδομών κ.λπ. [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό τρίτο παρ.1 της Π.Ν.Π.)] 

  Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 
αιτήσεων, συναπτόμενων συμβάσεων, κόστος αναβάθμισης κ.λπ.). 
 
9. Δαπάνη από την παράταση, κατά δύο (2) ακόμα μήνες, της δυνατότητας σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση 
των κειμένων διατάξεων, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους 
εποπτευόμενους αυτού φορείς, στο πλαίσιο της εν γένει παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής και ανάπτυξης νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.), για την εξ αποστάσεως λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. [άρθρο 1 (άρθρο 
τριακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)] Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά 
γεγονότα (αριθμός συναπτόμενων συμβάσεων, ύψος καταβαλλόμενου τιμήματος κ.λπ.). 
 
10. Δαπάνη από την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και 
προστασίας της δημόσιας υγείας και από εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής από τους 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, με χρηματοδότηση, από το Π.Δ.Ε., του 
υφιστάμενου λογαριασμού του Τ.Π.Δ. 
 [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό έβδομο παρ.11 περ. β’ της Π.Ν.Π.)]  
 
11. Δαπάνη από την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) μηνών, στις κάθε είδους δομές 
φιλοξενίας μεταναστών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου. [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό όγδοο παρ.6 της Π.Ν.Π.)] Το 
ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 
προσλαμβανόμενου προσωπικού κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. 
 
12. Ενδεχόμενη δαπάνη από: α) την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής ποσών 
φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, τα οποία ενδεχομένως δεν 
θα επιστρέφονταν σε περίπτωση κανονικής διενέργειας ελέγχου [άρθρο 1 (άρθρο τρίτο της 
Π.Ν.Π.)],  

β) τη δυνατότητα χρηματοδότησης, από το Π.Δ.Ε.: i) δράσεων ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού και ii) μέτρων για την 
ανάσχεση της διασποράς αυτού [άρθρο 1 (άρθρο έκτο της Π.Ν.Π.)], 

γ) τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων ιατρών προς εξειδίκευση. (άρθρο 8) 
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση 

των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων, κατά περίπτωση.  
 
13. Απώλεια εσόδων για το τρέχον έτος, λόγω της υπαγωγής, έως τις 31 Δεκεμβρίου, 
στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) [από είκοσι τέσσερα τοις εκατό 
(24%) που ισχύει], ειδών ατομικής υγιεινής και προστασίας. [άρθρο 1 (άρθρο πρώτο της 
Π.Ν.Π.)] Η εν λόγω απώλεια δεν δύναται να προσδιοριστεί εξαρτώμενη από πραγματικά 
γεγονότα. 
 
14. Απώλεια εσόδων: α) από τον επανυπολογισμό του φόρου εισοδήματος, του τέλους 
χαρτοσήμου και Φ.Π.Α., επί μειωμένων μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και 
μισθώσεων κύριας κατοικίας, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 [άρθρο 1 (άρθρο 
δεύτερο της Π.Ν.Π.)],  

β) λόγω του ακατάσχετου χαρακτήρα των ποσών που θα αποδοθούν στους ιδιώτες 
παρόχους υπηρεσιών υγείας, μέσω της ειδικής διαδικασίας εκκαθάρισης, 
ενταλματοποίησης και πληρωμής των σχετικών δαπανών. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό 
έκτο της Π.Ν.Π.)]  
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15. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή διοικητικών προστίμων:  
   α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο 1 (άρθρα εικοστό πρώτο, 
εικοστό δεύτερο και εξηκοστό ένατο της Π.Ν.Π.)],  

β) σε περίπτωση παραβίασης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε 
εργοτάξια [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό πρώτο της Π.Ν.Π.)],  

γ) σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων σχετικά με την απαγόρευση δημόσιων 
υπαίθριων συναθροίσεων και την απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών στην 
Επικράτεια. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό όγδοο της Π.Ν.Π.)]  
 Το ύψος των εσόδων αυτών εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (συχνότητα και 
είδος παραβάσεων, ύψος επιβαλλόμενων προστίμων κ.λπ.).  
 
16. Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την παράταση της προθεσμίας 
καταβολής και της αναστολής της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα 
Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και την παράταση των προθεσμιών καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και για άλλες 
κατηγορίες πληγέντων οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού. 
[άρθρο 1 (άρθρο πέμπτο της Π.Ν.Π.)] 
 
 
ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης  
 
1. Δαπάνη των προϋπολογισμών των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του 
ν.3429/2005, για την κάλυψη του κόστους που προκύπτει από τη χορήγηση άδειας ειδικού 
σκοπού στους εργαζομένους στις εν λόγω επιχειρήσεις. [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό 
πρώτο της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Δαπάνη από την αναστολή ισχύος, έως τις 30.6.2020, των διατάξεων του άρθρου 10 
παρ.2 της μνημονευόμενης κ.υ.α., σχετικά με τη μείωση των ανώτατων επιτρεπόμενων 
ορίων κατανάλωσης καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων. [άρθρο 1 (άρθρο 
τριακοστό έβδομο παρ.6 της Π.Ν.Π.)] 
 
3. Δαπάνη από τη σύναψη συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων, στο μέτρο που η εν λόγω δυνατότητα δεν έχει προβλεφθεί με τις από 
11.3.2020 και 14.3.2020 Π.Ν.Π., για την προμήθεια του απαιτούμενου τεχνολογικού 
εξοπλισμού και λοιπού αναγκαίου υλικού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού κ.λπ.), 
καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών για την επίτευξη 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και 
την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό πέμπτο της 
Π.Ν.Π.)] Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 
απευθείας αναθέσεων, ύψος καταβαλλόμενου τιμήματος κ.λπ.). 
 
4. Απώλεια δημοσίων εσόδων από τη δυνατότητα αναστολής, για έξι (6) μήνες, της 
καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών 
εγγράφων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση 
σχετικής κ.υ.α. [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)] 
 
 
ΙIΙ.  Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
 

131



 

Ετήσια δαπάνη από την ένταξη του Διδυμότειχου, του νομού Έβρου, στις 
προβληματικές και άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας, από Β΄ που είναι σήμερα, η οποία δεν 
δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προσέλθουν λόγω των παρεχόμενων εκ του νόμου 
κινήτρων κ.λπ.). (άρθρο 9) 
 
ΙV. Επί των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση  
 
1. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων και των προϋπολογισμών των νομικών 
προσώπων αυτών, από την παράταση, για τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη τους, των 
συμβάσεων ι.δ.ο.χ. προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών. [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό 
έβδομο παρ.5 της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών από τη διενέργεια, μέχρι 
τις 31.5.2020, προμηθειών γευμάτων και τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με 
απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. [άρθρο 1 (άρθρο 
τριακοστό έβδομο παρ.10 της Π.Ν.Π.)] Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων, γευμάτων κ.λπ.). 
 
3. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των Δήμων, σε περίπτωση 
απαλλαγής των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από: α) τα αναλογούντα τέλη χρήσης 
παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων, β) το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού. [άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό έβδομο παρ.8 και 9 της Π.Ν.Π.)] 
 
 
V. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 
1. Δαπάνη ύψους 130 εκατ. ευρώ περίπου από την παράταση έως τις 31 Μαΐου 2020, 
για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, της 
διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του 
βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-
ΕΦΚΑ-τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ κ.λπ. [άρθρο 1 (άρθρο 
έβδομο της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης των ανωτέρω μέτρων στήριξης 
ανέργων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. [άρθρο 1 
(άρθρο έβδομο της Π.Ν.Π.)] 
 
 
VI. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

1. Δαπάνη από: α) την προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού και την παροχή 
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, για την αποστολή φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε 
ασθενείς, που βρίσκονται σε περιορισμό, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό πρώτο της 
Π.Ν.Π.)],  

β) τη διεύρυνση των ασφαλισμένων που θα αιτηθούν την ικανοποίηση σχετικών 
αιτημάτων παροχών του Ε.Κ.Π.Υ., λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής και 
εκκαθάρισής τους. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό έβδομο της Π.Ν.Π.)]  
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Το ύψος των ανωτέρω δαπανών δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα. 
 
2. Αύξηση εσόδων του Οργανισμού από την είσπραξη αμοιβής, λόγω των 
διευκολύνσεων που θα παρέχει στον Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής 
Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), για την παροχή υπηρεσιών παρόχων υγείας 
συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους ασφαλισμένους του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (άρθρο 5) 
 
 
VIΙ. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ./ 

φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη σύναψη συμβάσεων με Πανεπιστημιακές Κλινικές, 
Μονάδες και Εργαστήρια των Α.Ε.Ι. και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της ημεδαπής, για την 
απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικές εξετάσεις), με παράλληλη 
αύξηση εσόδων των συμβαλλομένων ιδρυμάτων. [άρθρο 1 (άρθρο πεντηκοστό ένατο της 
Π.Ν.Π.)] 

 
 

VIII. Επί των προϋπολογισμών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.ΠΕ. (φορείς 
Γενικής Κυβέρνησης) 
 
Δαπάνη από την εξόφληση υποχρεώσεων των ανωτέρω φορέων, που απορρέουν 

από πάσης φύσεως προμήθειες και υπηρεσίες, που διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα 
από 1.11.2019 έως 31.3.2020. (άρθρο 6) 

 
 

IX. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β. / 
φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 
Ετήσια δαπάνη ύψους 1,89 εκατ. ευρώ περίπου, από τη διεύρυνση των κατηγοριών 

εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β., στους οποίους δύναται να καταβληθεί ειδική αποζημίωση, για 
την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής. (άρθρο 3) 

 
 
 
 

X. Επί του προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 
/ φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 

1. Δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους μισθοδοσίας των επικουρικών ιατρών 
που θα στελεχώσουν δομές της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων 
αναγκών τους. (άρθρο 4) Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν μπορεί να προσδιοριστεί διότι 
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και χρόνος συμβάσεων πρόσληψης 
επικουρικού ιατρικού προσωπικού κ.λπ.).  
2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων 
επικουρικού ιατρικού προσωπικού, που θα στελεχώσει δομές της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., στην 
περίπτωση που η κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του ενταχθεί σε 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. (άρθρο 4)  

 
 

XΙ. Επί των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης) 
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Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την αναστολή της προθεσμίας καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς 
καθώς και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 
[άρθρο 1 (άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π.)]  
 
 
XΙI. Επί του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

Δαπάνη από τη δυνατότητα: i) σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή 
συμβάσεων μίσθωσης έργου και ανάθεσης της εκτέλεσης έργων, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και της παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του 
ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και διαδικτυακού περιεχομένου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και ii) 
απασχόλησης των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και πέραν των ανωτάτων ορίων 
υπερωριακής απασχόλησης που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό 
τέταρτο της Π.Ν.Π.)] 

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα (αριθμός συναπτόμενων συμβάσεων, απασχολούμενων υπαλλήλων, 
ωρών απασχόλησης κ.λπ.). 
 
 
 
 
 
 
ΧIII. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών του Ταμείου 

Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(Μ.Τ.Σ.) (φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

 
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τη μετατροπή σε χρηματικές των ποινών 

φυλάκισης, που επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα περιοριστικά 
μέτρα στη μετακίνηση των προσώπων που διαμένουν σε κάθε είδους δομή φιλοξενίας 
μεταναστών. [άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό όγδοο παρ.5 της Π.Ν.Π.] Το ύψος των εσόδων 
αυτών εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 

 
Αθήνα, 3 Απριλίου  2020 

 
 

                      Η Γενική Διευθύντρια 
 
 
 
                                      Ιουλία Γ. Αρμάγου 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» 

 
 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα ακόλουθα 
οικονομικά αποτελέσματα: 
  
 
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού  
 
1. Ετήσια δαπάνη συνολικού ποσού 910 χιλ. ευρώ, η οποία αναλύεται σε:  
- 893 χιλ. ευρώ περίπου, από την αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης, στους 
προϊσταμένους των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, 
σε διακόσια ενενήντα (290) ευρώ από διακόσια πενήντα (250) ευρώ, που ισχύει. (άρθρο 10) 
- 17 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Ειδικής 
Υποεπιτροπής Αξιολόγησης με αποκλειστικό έργο τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση φαρμάκων, που 
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. (άρθρο 15) 
 
2. Δαπάνη ύψους 304 εκατ. ευρώ περίπου από τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες 
ατομικών επιχειρήσεων.[άρθρο 1 (άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π.)] 
 
3. Δαπάνη ύψους 1,637 δισ. ευρώ περίπου από την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, 
ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού: α) στους εργαζόμενους επιχειρήσεων - εργοδοτών, των 
οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει τεθεί σε αναστολή και β) στους εργαζόμενους 
των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 
2020.[άρθρο 1(άρθρο ενδέκατο της Π.Ν.Π.)] 
 
4. Δαπάνη ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου από τη δυνατότητα σύναψης από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με 
απευθείας ανάθεση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων.[άρθρο 1(άρθρο δέκατο τέταρτο της Π.Ν.Π.)] 
 
5. Δαπάνη ύψους 236 χιλ. ευρώ περίπου από την παροχή στους ωφελούμενους του 
προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του δικαιώματος να λαμβάνουν, 
μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό, το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 
του ν.4472/2017 και για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων.[άρθρο 1(άρθρο δέκατο έκτο της Π.Ν.Π.)]  
 
6. Δαπάνη ύψους 12,7 χιλ. ευρώ περίπου από την παράταση για δύο (2) μήνες, των 
συμβάσεων ι.δ.ο.χ. του προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας των 
κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.[άρθρο 1(άρθρο 
τεσσαρακοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)]  
 
7. Δαπάνη από: α) τη σύσταση των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού για την κατ’ οίκον παροχή 
υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα, 
που ενδέχεται να είναι κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 καθώς και την παροχή υπηρεσιών 
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εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων επαγγελματιών υγείας σε νοσηλευτικές μονάδες και το 
Ε.Κ.Α.Β.[άρθρο 1(άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)],  

β) την κάλυψη αναγκών του Ε.Ο.Δ.Υ. [προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης 
δειγμάτων, αγορά θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, πρόσληψη τεχνικού συμβούλου κ.λπ.] 
[άρθρο 1(άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)],  

γ) την καταβολή αποδοχών ειδικευόμενου σε προσλαμβανόμενους, κατά παρέκκλιση 
των κείμενων διατάξεων, ιατρούς άνευ ειδικότητας, με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. τεσσάρων (4) 
μηνών [άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της Π.Ν.Π.)],  

δ) την παράταση, έως και τέσσερις (4) μήνες, των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 
ιατρών, που εξειδικεύονται στη λοιμωξιολογία και την καταβολή σε αυτούς αποδοχών ίσων 
με αυτών του ιατρικού επικουρικού προσωπικού, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους 
[άρθρο 1(άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο της Π.Ν.Π.)], 

ε) την καταβολή αποζημίωσης σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες 
αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μ.Χ.Α., για τη διενέργεια 
τακτικών αιμοκαθάρσεων άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μ.Τ.Ν. δημόσιου 
νοσοκομείου [άρθρο 1(άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της Π.Ν.Π.)],  

στ) την κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των πολιτών καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για 
την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και για 
λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.[άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό 
δεύτερο της Π.Ν.Π.)]  

Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα.  
 
8. Δαπάνη από: α) την κάλυψη του κόστους αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων 
για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών "e-Dilosi", "e-Exousiodotisi", "ermis.gov.gr" 
και "e-kep.gov.gr", για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων ή την ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήματος στα Κ.Ε.Π., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης [άρθρο 1 
(άρθρα εικοστό τέταρτο - εικοστό ένατο της Π.Ν.Π.)], 
   β) τη διενέργεια των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη και 
την ως εκ τούτου, κάλυψη του κόστους προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, 
εγκατάστασης υποδομών κ.λπ.[άρθρο 1(άρθρο τριακοστό τρίτο παρ.1 της Π.Ν.Π.)] 
  Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 
αιτήσεων, συναπτόμενων συμβάσεων, κόστος αναβάθμισης κ.λπ.). 
 
9. Δαπάνη από την παράταση, κατά δύο (2) ακόμα μήνες, της δυνατότητας σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση 
των κειμένων διατάξεων, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους 
εποπτευόμενους αυτού φορείς, στο πλαίσιο της εν γένει παροχής υπηρεσιών πληροφορικής 
και ανάπτυξης νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), για την εξ 
αποστάσεως λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.[άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό τέταρτο της 
Π.Ν.Π.)]Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 
συναπτόμενων συμβάσεων, ύψος καταβαλλόμενου τιμήματος κ.λπ.). 
 
10. Δαπάνη από την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και 
προστασίας της δημόσιας υγείας και από εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής από τους 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, με χρηματοδότηση, από το Π.Δ.Ε., του 
υφιστάμενου λογαριασμού του Τ.Π.Δ. 
[άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό έβδομο παρ.11 περ. β’ της Π.Ν.Π.)]  
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11. Δαπάνη από την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, με συμβάσεις διάρκειας έως τριών (3) μηνών, στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας 
μεταναστών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου. [άρθρο 1(άρθρο τριακοστό όγδοο παρ.6 της Π.Ν.Π.)] Το ύψος της εν λόγω δαπάνης 
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός προσλαμβανόμενου προσωπικού κ.λπ.) και 
από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. 
 
12. Ενδεχόμενη δαπάνη από: α) την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής ποσών 
φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, τα οποία ενδεχομένως δεν 
θα επιστρέφονταν σε περίπτωση κανονικής διενέργειας ελέγχου [άρθρο 1(άρθρο τρίτο της 
Π.Ν.Π.)],  

β) τη δυνατότητα χρηματοδότησης, από το Π.Δ.Ε.: i) δράσεων ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού και ii) μέτρων για την 
ανάσχεση της διασποράς αυτού [άρθρο 1(άρθρο έκτο της Π.Ν.Π.)], 

γ) τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων ιατρών προς εξειδίκευση.(άρθρο 8) 
 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την 
έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων, κατά περίπτωση. 
 
 Οι προαναφερόμενες δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού. 
  
13. Απώλεια εσόδων για το τρέχον έτος, λόγω της υπαγωγής, έως τις 31 Δεκεμβρίου, 
στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) [από είκοσι τέσσερα τοις εκατό 
(24%) που ισχύει], ειδών ατομικής υγιεινής και προστασίας.[άρθρο 1 (άρθρο πρώτο της 
Π.Ν.Π.)]Η εν λόγω απώλεια δεν δύναται να προσδιοριστεί εξαρτώμενη από πραγματικά 
γεγονότα. 
 
  Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού.  
 
14. Απώλεια εσόδων: α) από τον επανυπολογισμό του φόρου εισοδήματος, του τέλους 
χαρτοσήμου και Φ.Π.Α., επί μειωμένων μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και 
μισθώσεων κύριας κατοικίας, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 [άρθρο 1(άρθρο 
δεύτερο της Π.Ν.Π.)],  

β) λόγω του ακατάσχετου χαρακτήρα των ποσών που θα αποδοθούν στους ιδιώτες 
παρόχους υπηρεσιών υγείας, μέσω της ειδικής διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης 
και πληρωμής των σχετικών δαπανών. [άρθρο 1(άρθρο πεντηκοστό έκτο της Π.Ν.Π.)]  
 
  Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού. 
 
 
ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης  
 
1. Δαπάνη των προϋπολογισμών των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, 
για την κάλυψη του κόστους που προκύπτει από τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους 
εργαζομένους στις εν λόγω επιχειρήσεις.[άρθρο 1 (άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της Π.Ν.Π.)] 
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2. Δαπάνη από την αναστολή ισχύος, έως τις 30.6.2020, των κειμένων διατάξεων, 
σχετικά με τη μείωση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων κίνησης 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων.[άρθρο 1 (άρθρο τριακοστό έβδομο παρ.6 της Π.Ν.Π.)] 
 
3. Δαπάνη από τη σύναψη συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων, στο μέτρο που η εν λόγω δυνατότητα δεν έχει προβλεφθεί με τις από 
11.3.2020 και 14.3.2020 Π.Ν.Π., για την προμήθεια του απαιτούμενου τεχνολογικού 
εξοπλισμού και λοιπού αναγκαίου υλικού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού κ.λπ.), 
καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών για την επίτευξη 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και 
την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών.[άρθρο 1(άρθρο εξηκοστό πέμπτο της 
Π.Ν.Π.)]Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 
απευθείας αναθέσεων, ύψος καταβαλλόμενου τιμήματος κ.λπ.). 
 
 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά 
περίπτωση. 
 
4. Απώλεια δημοσίων εσόδων από τη δυνατότητα αναστολής, για έξι (6) μήνες, της 
καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών 
εγγράφων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση 
σχετικής κ.υ.α.[άρθρο 1(άρθρο τριακοστό δεύτερο της Π.Ν.Π.)] 
 
 Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση. 
 
 
ΙIΙ.  Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
 

Ετήσια δαπάνη από την ένταξη του Διδυμότειχου, του νομού Έβρου, στις 
προβληματικές και άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας, από Β΄ που είναι σήμερα, η οποία δεν 
δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προσέλθουν λόγω των παρεχόμενων εκ του νόμου 
κινήτρων κ.λπ.). (άρθρο 9) 

 
 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων από το Υπουργείο 
Υγείας.  
 
 
ΙV. Επί των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων 

αυτών (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση  
 
1. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων και των προϋπολογισμών των νομικών 
προσώπων αυτών, από την παράταση, για τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη τους, των 
συμβάσεων ι.δ.ο.χ. προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών. [άρθρο 1(άρθρο τριακοστό 
έβδομο παρ.5 της Π.Ν.Π.)] 
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2. Δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών από τη διενέργεια, μέχρι 
τις 31.5.2020, προμηθειών γευμάτων και τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με 
απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.[άρθρο 1(άρθρο τριακοστό 
έβδομο παρ.10 της Π.Ν.Π.)] Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά 
γεγονότα(αριθμός δικαιούχων, γευμάτων κ.λπ.). 
 
  Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών 
των οικείων Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, κατά περίπτωση. 
 
3. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων των προϋπολογισμών των Δήμων, σε περίπτωση απαλλαγής 
των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από: α) τα αναλογούντα τέλη χρήσης παραχωρημένων 
κοινόχρηστων χώρων, β) το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.[άρθρο 
1 (άρθρο τριακοστό έβδομο παρ.8 και 9 της Π.Ν.Π.)] 
 
  Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των 
Δήμων. 
 
 
V. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 
1. Δαπάνη ύψους 130 εκατ. ευρώ περίπου από την παράταση έως τις 31 Μαΐου 2020, 
για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, της 
διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του 
βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-
ΕΦΚΑ-τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ κ.λπ. [άρθρο 1(άρθρο 
έβδομο της Π.Ν.Π.)] 
 
2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης των ανωτέρω μέτρων στήριξης 
ανέργων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. [άρθρο 1 (άρθρο 
έβδομο της Π.Ν.Π.)] 
 
 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Ο.Α.Ε.Δ. 
 
 
 
 
VI. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / φορέας ΓενικήςΚυβέρνησης) 

 Δαπάνη από: α) την προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού και την παροχή 
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, για την αποστολή φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε 
ασθενείς, που βρίσκονται σε περιορισμό, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. [άρθρο 1(άρθρο πεντηκοστό πρώτο της 
Π.Ν.Π.)],  

β) τη διεύρυνση των ασφαλισμένων που θα αιτηθούν την ικανοποίηση σχετικών 
αιτημάτων παροχών του Ε.Κ.Π.Υ., λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής και 
εκκαθάρισής τους. [άρθρο 1(άρθρο πεντηκοστό έβδομο της Π.Ν.Π.)] 

139



 

Το ύψος των ανωτέρω δαπανών δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα. 
 
 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 
 
VIΙ. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ./ 

φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη σύναψη συμβάσεων με Πανεπιστημιακές Κλινικές, 
Μονάδες και Εργαστήρια των Α.Ε.Ι. και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της ημεδαπής, για την 
απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικές εξετάσεις), με παράλληλη 
αύξηση εσόδων των συμβαλλομένων ιδρυμάτων. [άρθρο 1(άρθρο πεντηκοστό ένατο της 
Π.Ν.Π.)] 

 
 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Δ.Υ. 

 
VIII. Επί των προϋπολογισμών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.ΠΕ. (φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης) 
 
Δαπάνη από την εξόφληση υποχρεώσεων των ανωτέρω φορέων, που απορρέουν 

από πάσης φύσεως προμήθειες και υπηρεσίες, που διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα από 
1.11.2019 έως 31.3.2020.(άρθρο 6) 

 
 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των 
ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση. 

 
 

IX. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β. / φορέας 
Γενικής Κυβέρνησης) 
 
Ετήσια δαπάνη ύψους 1,89 εκατ. ευρώ περίπου, από τη διεύρυνση των κατηγοριών 

εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β., στους οποίους δύναται να καταβληθεί ειδική αποζημίωση, για την 
αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής. (άρθρο 3) 

 
 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ε.Κ.Α.Β. 

 
 

X. Επί του προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 
/ φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 

1. Δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους μισθοδοσίας των επικουρικών ιατρών 
που θα στελεχώσουν δομές της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών 
τους. (άρθρο 4)Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν μπορεί να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και χρόνος συμβάσεων πρόσληψης επικουρικού 
ιατρικού προσωπικού κ.λπ.).  

 
2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων 
επικουρικού ιατρικού προσωπικού, που θα στελεχώσει δομές της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε., στην 
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περίπτωση που η κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα. (άρθρο 4)  

 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 
 
 

XΙ. Επί του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

 
Δαπάνη από τη δυνατότητα: i) σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή 

συμβάσεων μίσθωσης έργου και ανάθεσης της εκτέλεσης έργων, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και της παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής του 
ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος και διαδικτυακού περιεχομένου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και ii) 
απασχόλησης των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και πέραν των ανωτάτων ορίων υπερωριακής 
απασχόλησης που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.[άρθρο 1 (άρθρο εξηκοστό τέταρτο της 
Π.Ν.Π.)] 

 
Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι 

εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός συναπτόμενων συμβάσεων, 
απασχολούμενων υπαλλήλων, ωρών απασχόλησης κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  

 
 
 

                  Αθήνα,  3 Απριλίου  2020 
 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                       ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας                                               Β. Κικίλιας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

A’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου “ Κατεπείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID-19, τη στήριξη 

της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”  

Οι προβλεπόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην κοινωνία και στην στήριξη αυτής, 

αλλά και την ομαλή διασφάλιση λειτουργίας των δομών του Κράτους.  

Ειδικότερα: στο Α μέρος προβλέπονται ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας , στο Β μέρος ρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς, στο Γ μέρος 

ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της 

Δημόσιας Διοίκησης, στο Δ μέρος διατάξεις για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος 

υγείας, στο Ε ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων, στο ΣΤ 

μέρος διατάξεις της γενικής γραμματείας επικοινωνίας και ενημέρωσης για την 

αντιμετώπιση του COVI-19, στο Ζ μέρος εισάγονται διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, στο Η μέρος διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και στο Θ μέρος εισάγονται πρόσθετα μέτρα μείωσης του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού.  

 

1. Αναγκαιότητα 

Μέρος Α: Ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις του Α μέρους εισάγουν δέσμη μέτρων για την μείωση του 

συντελεστή ΦΠΑ στα ατομικά είδη υγιεινής και προστασίας και συγκεκριμένα στα 

σαπούνια, την μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας 

κατοικίας, την χρηματοδότηση των πληττόμενων επιχειρήσεων μέσω Προγραμμάτων 

Δημοσίων Επενδύσεων,  την παράταση των επιδομάτων για τη στήριξη ανέργων, την 

παράσταση προθεσμιών καταβολής εισφορών, ρυθμίσεις για την στήριξη των 

εργαζομένων, που απασχολούνται σε πληττόμενες επιχείρησης, όπως επί π.χ. ακυρότητα 

της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας. Περαιτέρω καθορίζονται τα προσόντα του 

ιατρού εργασίας και ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων τους. Παρατείνονται οι προθεσμίες 
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για την υποβολή των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εισάγεται ρύθμιση για την ένταξη των 

ωφελούμενων στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για αστέγους.  

Τα ανωτέρω μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, εργοδοτών και 

εργαζομένων, αλλά και ανέργων, που πλήττονται από τα επιβαλλόμενα μέτρα (αναστολή 

λειτουργίας κλπ) για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού. 

 

Μέρος Β: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς  

Με τις ρυθμίσεις του Β΄ μέρους ρυθμίζονται ζητήματα για την ομαλή λειτουργία της 

αγοράς, ενόψει των έκτακτων αναγκών από την διασπορά του κορωνοϊού, όπως είναι η 

ρύθμιση για την διάθεση προς τους καταναλωτές ανώτατης ποσότητας ειδών ατομικής 

προστασίας, προς αποτροπή της μαζικής αγοράς και υπερθετικής κατανάλωσης, για την 

παράταση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, για 

περιορισμούς ως προς την πώληση αγαθών, για την επιβολή προστίμων σε όσους 

παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος μέρους, αλλά και ρυθμίσεις για την εισαγωγή 

μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. Τα ανωτέρω αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία της 

αγοράς. 

 

Μέρος Γ: Ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία και την αντιμετώπιση των επειγουσών 

αναγκών της δημόσιας διοίκησης 

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις εισάγεται η δυνατότητα έκδοσης εγγράφων ηλεκτρονικά, 

προς αποφυγή του συνωστισμού και των μετακινήσεων από και προς τις δημόσιες 

υπηρεσίες, της έκδοσης και χρήσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και ηλεκτρονικής 

εξουσιοδότησης, χρήση των συστημάτων ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι αλλά και υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ 

ηλεκτρονικά. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποσκοπούν αφενός μεν στην λειτουργία και την 

υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών κατά τρόπο ηλεκτρονικό, αφετέρου δε στην 

αποφυγή του συγχρωτισμού των πολιτών για την εξυπηρέτησή τους. Επιπλέον, ρυθμίζονται 

ζητήματα παρατάσεων των προθεσμιών των ΟΤΑ α και β βαθμού για την υποβολή 

προϋπολογισμού κλπ, την μείωση εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, την 

προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την επέκταση των 

μέτρων για την άδεια ειδικού σκοπού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την δυνατότητα 

κάλυψης αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

 

Μέρος Δ: Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας για 

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19  
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Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται η δυνατότητα 

δημιουργίας δικτύου νοσηλευτών για την παροχή υπηρεσιών κατ οίκον και τη λήψη 

δειγμάτων βιολογικού υλικού από πιθανά κρούσματα του COVID-19, την δημιουργία προς 

τούτο κινητών συνεργείων, αλλά και την πρόσληψη προσωπικού. Επιπλέον, εισάγεται 

ρύθμιση για την δωρεάν παραχώρηση των θαλαμών και κλινών νοσηλείας του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, προκειμένου να νοσηλεύονται 

κρούσματα του κορωνοϊού COVID-19. Παρατείνονται οι θητείες των συλλογικών οργάνων 

και των επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων και εισάγεται 

διαδικασία για την αποδοχή χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού 

εξοπλισμού. Επιπλέον και για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19, εισάγονται ρυθμίσεις για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ 

ειδικότητας, για την παράταση των συμβάσεων εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και την 

μετακίνηση του προσωπικού. Τέλος, προωθούνται διατάξεις για την διαδικασία 

επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά τρόπο 

ηλεκτρονικό, την διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα που καταχωρούνται στο 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, την διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε 

ευπαθείς ασθενείς, αλλά και πάσχοντες από COVID-19, την διαδικασία επανέκδοσης 

γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy, την 

παρέκταση  χορήγησης άδεια ειδικού σκοπού για όσους απασχολούνται στον ΕΟΠΥΥ και 

την διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών.  

 

Μέρος Ε-ΣΤ: Κατεπείγοντα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων και 

κατεπείγουσες διατάξεις γενικής γραμματείας επικοινωνίας και ενημέρωσης για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 

Προωθείται διάταξη για την αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών και την 

παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, την αναστολή προθεσμιών, που 

αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 

προθεσμιών. Προβλέπονται περαιτέρω ρυθμίσεις για την επιβολή πρόσθετων κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα εργοτάξια.  

Επιπλέον εισάγονται ρυθμίσεις για την σύναψη συμβάσεων απευθείας ανάθεσης 

υπηρεσιών επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα δημόσιας υγείας, 

αλλά και ρύθμιση για την παράταση της πρώτης καταχώρησης και ανανέωσης εγγραφής 

στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου. 
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Μέρος Ζ-Η: Διατάξεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί διατάξεις για την δυνατότητα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, σε περίπτωση που συνεχιστούν τα επιβαλλόμενα μέτρα, αλλά 

και την παράταση υποβολής αιτήσεως για την χορήγηση αδείας σε ιδιωτικό σχολείο. Το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την έγκριση 

των καταστατικών των δασικών συνεταιρισμών. 

 

Μέρος Θ: Πρόσθετα μέτρα μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

και αντιμετώπισης συνεπειών του  

Στο τελευταίο μέρος της υπό κύρωσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εισάγονται 

ρυθμίσεις για την δυνατότητα επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο 

εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, δοθέντων των επιβαλλόμενων 

μέτρων περί διακοπής αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων. Επίσης εισάγεται ρύθμιση 

για την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων και περιορισμού κίνησης των πολιτών, 

πλην των απολύτως απαραίτητων, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού στον 

πληθυσμό. 

 

2. Καταλληλότητα 

Όλες οι ανωτέρω προωθούμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αποτροπή της διάδοσης του 

κορωνοιού COVID-19 στο κοινό, αποτελούν μέτρα πρόληψης, αλλά και μέτρα προστασίας.  

Ειδικότερα: Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), που προκλήθηκε από 

τον ιό SARS-CoV-2, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά στην 

περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 114 

χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε 

απομονωθεί στον άνθρωπο. Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συχνά  προκαλούν κατά 

κανόνα ήπιες αναπνευστικές λοιμώξεις στον άνθρωπο και στα ζώα. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι μολύνονται με κορωνοϊούς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, έχοντας ήπια 

έως μέτρια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Σπάνια κάποιος κορωνoϊός μεταλλάσσεται 

και εξαπλώνεται από τα ζώα στους ανθρώπους, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με τους 

ιούς SARS (2003) και MERS (2012). Όταν ένας νέος ιός προσβάλει στους ανθρώπους , κανείς 

δεν έχει ανοσία και όλοι μπορεί να προσβληθούν. Η ευρεία αυτή εξάπλωση του ιού είναι 

και ο λόγος που έχει προκληθεί παγκόσμια ανησυχία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

κήρυξε τον COVID-19 πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020. Το νέο στέλεχος κορωνοϊού, 
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εξαπλώνεται από άνθρωπό σε άνθρωπο με τα σταγονίδια από τον βήχα ή το φτέρνισμα και 

 τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός 2-5 ημερών (μέγιστο χρονικό διάστημα 14 

ημέρες) από τη μόλυνση. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 

ο κάθε ασθενής κολλάει  1,4 – 2,5 άλλα άτομα (συγκριτικά στην εποχική γρίπη κάθε 

ασθενής κολλάει κατά μέσο όρο 1,3 άλλα άτομα). Τα συμπτώματα λοίμωξης στα 

περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία περιλαμβάνουν κυρίως πυρετό, βήχα και 

αναπνευστική δυσχέρεια και οι ακτινογραφίες θώρακα έδειξαν σοβαρές αλλοιώσεις και 

στους δύο πνεύμονες. Προς το παρόν ειδική αντι-ιϊκή θεραπεία για τη λοίμωξη από τον νέο 

κορωνοϊό δεν υπάρχει. Ωστόσο, τουλάχιστον 70 φαρμακευτικές ουσίες μελετώνται σε 

κλινικές έρευνες και τα αποτελέσματα τους αναμένονται σύντομα. Μέχρι τώρα η αναλογία 

των θανάτων σε σχέση με τα επιβεβαιωμένα περιστατικά είναι χαμηλή, μικρότερη από 2 % 

(δηλαδή πεθαίνουν λιγότεροι από 2 ανά 100 ασθενείς με τον κορωνοϊό), ποσοστό 

μικρότερο από τον SARS και τον MERS. Στην πραγματικότητα η θνητότητα ίσως είναι 

χαμηλότερη, αφού πολλοί ασθενείς με ήπια συμπτώματα ενδεχομένως δεν απευθύνθηκαν 

στις υγειονομικές αρχές και συνεπώς δεν έχουν καταμετρηθεί. Τα περισσότερα θύματα 

ήταν άνω των 60 ετών και είχαν άλλα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Για την ώρα, δεν  

υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για το νέο κορωνοϊό, αλλά ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες κλινικές 

μελέτες και υπολογίζεται ότι θα μας είναι διαθέσιμο μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες. 

Όσο δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, είναι μεγάλης σημασίας η εφαρμογή μέτρων 

πρόληψης διασποράς της νόσου: των μέτρων ατομικής υγιεινής και κοινωνικής απόστασης 

(social distancing). Η κοινωνική απόσταση (social distancing) εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή 

στη χώρα μας ως βασικό μέτρο πρόληψης μετάδοσης της νόσου και περιλαμβάνει αποφυγή 

συναθροίσεων και συγχρωτισμού οπουδήποτε. Σε προηγούμενες επιδημίες η έγκαιρη 

εφαρμογή  του μέτρου αυτού έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην καθυστέρηση 

εμφάνισης νέων κρουσμάτων και στην επίτευξη της διασποράς των κρουσμάτων στο χρόνο. 

Προς το σκοπό αυτό προωθούνται τα ανωτέρω προληπτικά και μέτρα, και εντείνεται με τις 

ανωτέρω ρυθμίσεις η προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων και 

των γενικότερων συνεπειών που αυτά μπορεί να συνεπάγονται και με γνώμονα την 

προστασία της δημόσιας υγείας.  

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις παρούσες διατάξεις. 
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2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε 

για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση.  

Λιανεμπόριο, υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα , ιδιωτικές 

επιχειρήσεις πάσης φύσεως, αεροπορικές εταιρείες, ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους, μονάδες παραγωγής τροφίμων κλπ 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους».  

Δεν έχουν  εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους».  

Δεν έχουν  εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 
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3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη 

που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.  

 

Οι επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για κάθε προτεινόμενο άρθρο αναφέρονται 

ανά περίπτωση στις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία.  

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

 

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία 

γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

 

Τα προωθούμενα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία των πολιτών από την μετάδοση του 

κορωνοϊού και στην αποτροπή διασποράς του. Εν γένει οι προωθούμενες διατάξεις 

αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεδομένης της εκθετικής εξάπλωσης 

του κορωνοϊού. 

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα 

που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον 

πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

Στήριξη της κοινωνίας και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης και αποφυγή διάδοσης κορωνοϊού.  
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4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές 

διαδικασίες. 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη 

μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

7. Νομιμότητα 

 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η 

προτεινόμενη ρύθμιση 
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Ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τη παρ. 4 του ίδιου άρθρου, άρθρο 

21 παρ. 3 και άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.  

 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού 

Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου 

και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία 

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

8. Αρμοδιότητα 

 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση 

της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας 

 

Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Προστασίας 

του Πολίτη, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού-Αθλητισμού, Τουρισμού, Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και Μεταφορών, 

Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης 

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος 

υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ΕΟΔΥ, ΙΦΕΤ ΑΕ,  ΕΟΦ,  ΔΥΠΕ, Νοσοκομεία. 
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8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

Δημόσιος Τομέας.  

 

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 

Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και 

την οικονομοτεχνική μελέτη 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της 

προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με την αρχή της καλής νομοθέτησης. 

 

 9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη 

τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διάταξη. 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διάταξη.  

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη 

που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.  

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 
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Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.  

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις 

κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή 

επιμέρους θεμάτων της 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καθόσον πρόκειται για ρυθμίσεις κατεπείγουσες που 

προωθήθηκαν με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-

19 και για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. 

 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  

 

Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν:  

Άρθρο 2:  στην  ανάθεση της άσκησης αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας σε ανώτερο 

θεσμοθετημένο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας με στόχο την θωράκιση της πολιτικής 

προστασίας της χώρας.  

Άρθρο 3: στην χορήγηση επιδόματος στολής σε ειδικότητες του ΕΚΑΒ, ενόψει των ειδικών 

συνθηκών εργασίας τους. 

Άρθρο 4: στην ένταξη της ΑΕΜΥ ΑΕ στους φορείς, που δύναται να προσλαμβάνουν 

επικουρικό ιατρικό προσωπικού, ούτως ώστε να καλύψουν έκτακτες ανάγκες τους.  

Άρθρο 5: στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της διάρθρωσης/οργάνωσης του ΕΔΟΕΑΠ 

και, μέσω της άμεσης συνεργασίας του με τον ΕΟΠΥΥ, στην εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων του Οργανισμού δια της χρήσης των μηχανογραφικών συστημάτων του 

ΕΟΠΥΥ και με τους συμβεβλημμένους παρόχους υγείας. 

Άρθρο 6: στην παράταση των προθεσμιών εξόφλησης των δαπανών των Νοσοκομείων.  

Άρθρο 7: στην παράταση των προθεσμιών για την υποβολή δικαιολογητικών 

πιστοποιητικών εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία.  

Άρθρο 8: στην ρύθμιση περί ιατρικών εξειδικεύσεων.  
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Άρθρο 9: στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΓΝ Διδυμοτείχου, με 

την ένταξη του δήμου Διδυμοτείχου στην κατηγορία Α΄, των άγονων και προβληματικών 

περιοχών, κατά την έννοια του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73), προκειμένου αυτό κα καταστεί 

ελκυστικότερο σε υποψηφιότητες διαφόρων ειδικοτήτων. 

Άρθρο 10:  στην προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στο διατακτικό απόφασης της 

Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στον καθορισμό του επιδόματος 

ευθύνης στους προϊσταμένους της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων. 

Άρθρο 11: στη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των εκκρεμών διαδικασιών κρίσης και 

τοποθέτησης ιατρών Ε.Σ.Υ. από τα αρμόδια Συμβούλια, η διετής θητεία των μελών των 

οποίων λήγει εντός του τρέχοντος έτους. 

Άρθρα 12 - 14: στην διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης 

Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, με τη δυνατότητα επιλογής αξιολογητών που ανήκουν σε 

πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς στη σύνθεση της επιτροπής, το δικαίωμα 

πρόσβασης του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στα δεδομένα του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης, την κατάθεση αίτησης απένταξης ώστε να τίθεται με σαφήνεια το 

πλαίσιο των αιτήσεων αυτών, την δυνατότητα εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

απευθείας στον Υπουργό Υγείας. 

Άρθρο 15: στην σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής  Αξιολόγησης για τη χορήγηση κατ’ 

εξαίρεση φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων 

(θετικό κατάλογο) και δεν έχουν αξιολογηθεί, ώστε να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα στο 

σύντομο χρόνο που απαιτείται από το νόμο και τις περιστάσεις. 

Άρθρο 16: στον ορισμό της έναρξης ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ της παρούσας 

έκθεσης.  

 

1. Αναγκαιότητα 

Άρθρο 2: Αποσαφήνιση του πλαισίου για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας της 

Χώρας.  

Άρθρο 3: Δεδομένου των ειδικών συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ κρίνεται 

σκόπιμη και αναγκαία η προμήθεια αυτών (υπαλλήλων) με ειδικό επίδομα στολής.   

Άρθρο 4: Προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες των φορέων της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ,  

δηλαδή της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, του Κέντρου Υγείας-Αποκατάστασης-

Αποθεραπείας Κερατέας-Κ. Πρίφτης, του Γενικού Νοσοκομείου της Θήρας, καθώς και των 

Προ-αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, τα οποία αποτελούν δομές 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα 

στελέχωσης των δομών με ιατρικό προσωπικό με τη διαδικασία του επικουρικού. 

Άρθρο 5: Η προωθούμενη διάταξη αποσκοπεί στην άρση των προβλημάτων της 

διάρθρωσης/οργάνωσης του ΕΔΟΕΑΠ και, μέσω της άμεσης συνεργασίας του με τον 

ΕΟΠΥΥ, στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού δια της χρήσης των 

μηχανογραφικών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ και με τους συμβεβλημμένους παρόχους υγείας. 

Με την ίδια ρύθμιση οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα αποκτήσουν τη δυνατότητα λήψης 

των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, καθώς και φαρμάκων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης από 

τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2020, η περίοδος 

εξόφλησης των δαπανών που καλύπτονται από τις συσχετιζόμενες διατάξεις που αφορούν 

σε δεδουλευμένες δαπάνες προμήθειας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών 

(καθαριότητα, σίτιση κ.ο.κ.) προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και των Δ.Υ.πε. Ρύθμιση αναγκαία 

για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών. 

Άρθρο 7: Επειδή, η εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως αυτής της κλινικής 

μικροβιολογίας , συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και οι 

αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και μελλοντικούς εκπαιδευτές 

είναι δεδομένες και πραγματικές, για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η 

προωθούμενη ρύθμιση.   

Άρθρο 8: Καλύπτεται το κενό που είχε δημιουργηθεί αναφορικά με τις αμειβόμενες 

ιατρικές εξειδικεύσεις  και  παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής για όσους ειδικευόμενους 

ιατρούς παρέχουν υπηρεσίες σε Νοσοκομεία, τα οποία δεν έχουν προβεί σε σύσταση 

οργανικών θέσεων.  

Άρθρο 9: Καλύπτεται η  κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που αντιμετωπίζει το 

Γ.Ν. Διδυμοτείχου. 

Άρθρο 10: Με την υπ’ αρ. 874/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη της περ. γ΄,  της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους 

τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης 

ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του 

μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, 

σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερ. αζ΄, της  παρ. 1, του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, οι 

προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί 

προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων 
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υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Δεδομένου ότι η εξαίρεση 

των προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων δεν 

παρίσταται δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του 

νόμου αυτού, κατά την οποία το σύστημα αμοιβών, που θεσπίζεται με το νόμο αυτό 

υπόκειται μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται 

με τη μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, 

καθώς και με την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, 

που αποτιμάται για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης 

ευθύνης που κατέχει, τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει.  

Η παρούσα διάταξη είναι επιβεβλημένη και λόγω της απορρέουσας από το Σύνταγμα 

υποχρέωσης του Κράτους να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και 

ιδιαίτερα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κρίνουν 

την αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου και ισχύουν έναντι όλων. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται ομοίως, η εξοικονόμηση πόρων και η αποφυγή περιττών δικαστικών 

διενέξεων εις βάρος των Ν.Π.Δ.Δ. των Νοσοκομείων, από την άσκηση βάσιμων αγωγών των 

δικαιούχων υπαλλήλων. 

Άρθρο 11: Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη, καθώς οι σχετικές διαδικασίες 

κρίσεων/τοποθετήσεων δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους, 

εντός, δηλαδή, του υπολειπόμενου χρόνου της υφιστάμενης θητείας των μελών τους.  

Άρθρο 12-14: Με τις προωθούμενες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης τα όποια άπτονται της 

λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της καθιστώντας ευχερέστατο το έργο της, καθώς και 

θέματα της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.   

Άρθρο 15: Με την προωθούμενη  ρύθμιση  συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή  Αξιολόγησης 

για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

αποζημιούμενων φαρμάκων (θετικό κατάλογο) και δεν έχουν αξιολογηθεί, ώστε να 

διεκπεραιώνονται τα αιτήματα στο σύντομο χρόνο που απαιτείται από το νόμο και τις 

περιστάσεις.  

Άρθρο 16: Ορισμός έναρξης ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ της παρούσας 

έκθεσης.   

2. Καταλληλότητα 
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2.1 Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

Ως άνω  

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε 

για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της 

Δεν υφίστανται   

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση.  

Φαρμακευτικές Εταιρείες (άρθρα 11-15) 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς.  

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους».  

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
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Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους».  

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα οφέλη 

που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.  

Οι τυχόν επιβαρύνσεις στον κρατικό προϋπολογισμό αναφέρονται αναλυτικά για κάθε 

διάταξη στην Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας  

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία.  

Δεν αναμένονται άμεσες συνέπειες.  

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία 

γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα 

που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον 

πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  
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4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

Βλ. ανωτέρω  

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές 

διαδικασίες. 

Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη 

μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης 

ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα  

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται η 

προτεινόμενη ρύθμιση 

Παρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.  
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7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού 

Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

Υπ’ αρ. 874/2018 ΟλΣτΕ. 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου 

και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία 

του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

8. Αρμοδιότητα 

 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση 

της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας. 

Υπουργείο Υγείας , Υπουργείο Οικονομικών  

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος 

υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

Διεύθυνση Φαρμάκου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών  

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ΕΟΠΠΥ, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών  

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 
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Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και 

την οικονομοτεχνική μελέτη 

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της 

προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με την “Αρχή της Καλής Νομοθέτησης”.   

 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη 

τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη 

που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

Υπουργείο Υγείας 

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις 

κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή 

επιμέρους θεμάτων της 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  
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10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
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